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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 25 травня 2022 року (протокол № 56), розглянув проект Закону
України про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та
здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України
пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби,
виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення
професійної журналістської діяльності, реєстр. № 7353 від 05.05.2022 року,
поданий народним депутатом України Фроловим П.В. та іншими народними
депутатами України.
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, проект Закону
розроблено з метою визначення правових та організаційних засад для
встановлення одноразових грошових виплат особам, уповноваженим на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівникам
об’єктів критичної інфраструктури та журналістам, які загинули або
отримали поранення під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного
стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим
воєнного стану».
Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України –
членами Комітету вказано, що особи, на яких розповсюджується дія
законопроекту, виконують свої службові обов’язки в умовах підвищеної

небезпеки, у зв’язку з чим необхідність надання їм та членам їх сімей
відповідних гарантій є актуальним та необхідним заходом реагування. Разом
з тим, зазначено про необхідність врахування зауважень до проекту Закону,
що містяться у висновку Головного науково-експертного управління Апарату
Верховної Ради України, під час його доопрацювання до другого читання.
Враховуючи викладене, 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 виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю
та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України
пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби,
виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення
професійної журналістської діяльності, реєстр. № 7353 від 05.05.2022 року,
поданий народним депутатом України Фроловим П.В. та іншими народними
депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за
основу.
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