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До реєстр. № 3815 від 26.01.2016 р.










Верховна Рада України


Комітет на своєму засіданні 11 травня 2016 року розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" щодо відновлення пільг (р.№ 3815), поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В., а також доопрацьований  у Комітеті відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій.
Законопроектом за р.№ 3815 пропонується внести зміни до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" та надати жертвам нацистських переслідувань та дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, право:
а) на пільговий проїзд всіма видами міського та міжміського пасажирського транспорту;
б) на безплатне забезпечення ліками, безплатне зубопротезування та отримання пільг зі сплати за користування житлово-комунальними послугами без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї.
Головне науково – експертне управління Апарату Верховної Ради України підтримує загальне спрямування проекту на посилення соціальної захищеності зазначених осіб. Водночас висловлює низку зауважень та пропозицій.
Комітет з питань запобігання і протидії корупції надає висновок, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
При розгляді законодавчої ініціативи члени Комітету акцентували увагу на таке.
До 2006 року жертви нацистських переслідувань були віднесені до відповідних категорій ветеранів війни і пільги для них визначалися згідно із Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Зокрема,  колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання за обсягом надання пільг були прирівняні до учасників бойових дій, а колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами - до інвалідів війни.
Починаючи з 2006 року пільги для цих категорій осіб у повному обсязі визначені статтями 61 та 62 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”. 
Відповідно до Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII  від 28.12.2014 року для колишніх неповнолітніх та колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання осіб з     1 червня 2015 року скасовано право на безплатний проїзд усіма видами міського і міжміського пасажирського транспорту, а пільги зі сплати за житлово-комунальні послуги, на безплатне одержання ліків та безплатне зубопротезування з 1 липня 2015 року надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2016 році - 1930 грн.). Водночас пільги, передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" для інвалідів війни та учасників бойових дій  надаються в повному обсязі.
Відповідної державної підтримки потребують також громадяни з числа жертв політичних репресій, що здійснювалися протягом 1917-1991 років комуністичним тоталітарним режимом на території України, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади і реабілітовані відповідно до статті 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
З метою дотримання принципу соціальної справедливості, на підставі ст.110 Регламенту Верховної Ради України, ст.12, ст.15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», за наслідками розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" щодо відновлення пільг (реєстр. № 3815), поданого народними депутатами України Королевською Н.Ю. та  Солодом Ю.В., народні депутати України-члени Комітету запропонували внести законопроект, згідно з яким: 
- надати колишнім неповнолітнім та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання осіб право на а) на пільговий проїзд всіма видами міського та міжміського пасажирського транспорту; б) на безплатне забезпечення ліками, безплатне зубопротезування та отримання пільг зі сплати за користування житлово-комунальними послугами без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї;
- надати реабілітованим громадянам відповідно до статті 1  Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» із числа осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади, право на отримання пільг, передбачених статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а визнаним інвалідами із числа цих осіб - статтею 13 зазначеного Закону.
З урахуванням проведеного обговорення, Комітет рекомендує Верховній Раді України:
- проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" щодо відновлення пільг (р.№ 3815), поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю. та          Солодом Ю.В., повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання; 
- проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, доопрацьований народними депутатами-членами Комітету на основі проекту Закону України за р. № 3815, прийняти за основу і в цілому як Закон.
Співдоповідачем від Комітету щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" щодо відновлення пільг  (р.№ 3815), поданого народними депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В., та доповідачем щодо доопрацьованого Комітетом проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій  визначено голову Комітету Третьякова О.Ю.

Додатки:
1. Проект Закону на  3 арк.
2. Пояснювальна записка на 3 арк.
3. Проект постанови Верховної Ради України на 1 арк.
4. Порівняльна таблиця на  9 арк.
5. Електронний версія зазначених матеріалів.




Голова Комітету 						О.ТРЕТЬЯКОВ   


