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територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

До реєстр. 7358 від 09.05.2022
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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 16 червня 2022
(протокол № 58), розглянув проект Закону України про внесення зміни до статті
20 «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус» щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, яким на
період дії воєнного стану оформлюється паспорт громадянина України або
паспорт громадянина України для виїзду за кордон», (реєстр. № 7358), поданий
народним депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами
України (далі законопроект).
Законопроект розроблено з метою надання пільг окремим категоріям
громадян України, яким на період дії воєнного стану оформлюється паспорт
громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а
саме звільнення від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта
громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон на
період дії воєнного стану у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації
проти України військовослужбовців, які направлені для подальшого надання їм
медичної допомоги або проведення медико-психологічної реабілітації до
медичних закладів, розташованих за межами України, громадян України, які
перебували у полоні а також громадян України, які в установленому
законодавством порядку направлені на лікування за кордон.
Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 31.05.
2022 року звертає увагу на необхідності дотримання вимог ст. 91 Регламенту
Верховної Ради України та ст. 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якими
у разі внесення проекту, прийняття якого призведе до зменшення надходжень
бюджету та /або збільшенню витрат бюджету до законопроекту, крім фінансовоекономічного обґрунтування, подаються пропозиції змін до законодавчих актів
України щодо скорочення витрат бюджету та /або джерел додаткових
надходжень для досягнення його збалансованості.
Також висловлено низку зауважень техніко-юридичного характеру.

Міністерство економіки у своєму висновку від 20.05.2022 зазначає, що
реалізація положень законопроекту потребує додаткового фінансування з
державного бюджету в частині відшкодування розміру вартості бланка
документа та адміністративної послуги у сумі 2 688 000 грн.
Міністерство фінансів України у своєму висновку від 27.05.2022, звертає
увагу, що згідно з фінансово-економічними розрахунками реалізація положень
законопроекту потребуватиме додаткових видатків із загального фонду
державного бюджету для Державної міграційної служби України в сумі 1 254,0
тис. грн на закупівлю 4 000 одиниць бланків паспорта громадянина України або
паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, реалізація
положень законопроекту призведе до зменшення надходжень від
адміністративних послуг у сумі 1 434,0 тис. грн, у тому числі до спеціального
фонду державного бюджету – 430,2 тис. грн та до загального фонду місцевих
бюджетів – 1 003,8 тис. гривень.
Законопроект може бути підтримано за умови забезпечення Міністерством
внутрішніх справ України (Державною міграційною службою України) його
реалізації у межах видатків, передбачених для них у Державному бюджеті
України на 2022 рік, у тому числі шляхом перерозподілу асигнувань. Зокрема, з
оголошенням воєнного стану в Україні відповідно до рішень Уряду за рахунок
коштів резервного фонду державного бюджету станом на 24.05.2022 виділено
додатково для системи органів Міністерства внутрішніх справ України 72 737,7
млн грн, з них для Державної міграційної служби України – 48,5 млн гривень.
Міністерство охорони здоров’я України не має зауважень до
законопроекту, Адміністрація Державної прикордонної служби України та
Державна міграційна служба України підтримують законопроект.
З врахуванням висновків міністерств і відомств, висновку Головного
науково - експертного Управління Апарату Верховної Ради України Комітет
прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України:
- проект Закону України про внесення зміни до статті 20 Закону України
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» щодо
надання пільг окремим категоріям громадян України, яким на період дії воєнного
стану оформлюється паспорт громадянина України або паспорт громадянина
України для виїзду за кордон, реєстр. № 7358 від 09.05.2022 року, поданий
народним депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами
України, включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в першому читанні
прийняти за основу та в цілому з урахуванням таких пропозицій Комітету:
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення зміни до розділу V "Перехідні положення" Закону
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус»
Розділ І законопроекту викласти в такій редакції:

"І. Розділ V "Перехідні положення" Закону України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості
Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716 із наступними змінами)
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Встановити, що у період дії в Україні воєнного стану та
протягом одного року після його припинення чи скасування адміністративний
збір за оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина
України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого)
не справляється з:
1) військовослужбовців, які у зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України направлені для подальшого надання їм медичної
допомоги або проведення медико-психологічної реабілітації до медичних
закладів, розташованих за межами України;
2) громадян України, які були позбавлені свободи внаслідок збройної
агресії Російської Федерації проти України (військовополонених, заручників та
осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів);
3) громадян України, які в установленому законодавством порядку
направлені на лікування за кордон".
- доручити Комітету 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 при підготовці відповідного
тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з
Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його
техніко-юридичне доопрацювання.
Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України
доповідачем з цього питання визначити народного депутата України –
Голову Комітету 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 Лубінця Дмитра Валерійовича.
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