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Шановна Галино Миколаївно!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних
меншин і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні,
проведеному 20 вересня 2021 року (протокол № 41), розглянув проект Закону
України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та
запровадження електронного посвідчення ветерана, реєстр. №5694 від
23.06.2021 р., поданий народним депутатом України Є.В. Чернєвим та
іншими народними депутатами України.
За твердженням ініціаторів метою законопроекту є закріплення на
законодавчому рівні можливості використання громадянами України
відображення в електронній формі інформації, що міститься у посвідченні
ветерана війни, постраждалого учасника Революції Гідності, особи, на яку
поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” (е-Посвідчення ветерана) та налагодження
автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром
ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими
системами, реєстрами та банками даних, держателем (адміністратором) яких
є державні органи або органи місцевого самоврядування.
Під час обговорення проекту Закону народні депутати України – члени
Комітету відзначили його актуальність з огляду на те, що можливість

використання e-Посвідчень ветерана громадянами України може значно
полегшити доступ ветеранів до посвідчень, які надають право на отримання
пільг та гарантій, що передбачені законодавством. Визначення правових
підстав для автоматизованого обміну інформацією між Єдиним державним
реєстром ветеранів війни та деякими інформаційними, довідковими
системами, реєстрами та банками даних, держателем (адміністратором) яких
є державні органи або органи місцевого самоврядування прискорить та
полегшить взаємодію органів державної влади щодо реалізації прав
ветеранів.
За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: звернутися до
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту
прав ветеранів з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект
Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни
та запровадження електронного посвідчення ветерана, реєстр. №5694 від
23.06.2021 р., поданий народним депутатом України Чернєвим Є.В. та
іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому
читанні прийняти за основу.
Голова Комітету

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000056B95E006410C901

Дійсний до: 02.11.2021 23:59:59

Д. ЛУБІНЕЦЬ

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/3-2021/323974 від 20.10.2021

