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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Постанови Верховної Ради України
«Про проголошення в Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції»

Обґрунтування необхідності прийняття постанови.
Проект Постанови розроблено на підставі ст. 93, ст.110 Регламенту Верховної Ради України, ст.12, ст.15, ст.16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», за наслідками доопрацювання у Комітеті  проекту Постанови Верховної Ради України про проголошення в Україні 29 серпня Днем Героїзму і вшанування пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції (реєстр. № 5066), поданого народним депутатом України                        Тетеруком А.А. та іншими народними депутатами України.
Відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком кожного громадянина України.
Під час збройної агресії Російської Федерації сотні тисяч українців мужньо стали на захист своєї Батьківщини. 
29 серпня - це день, в який у 2014 році під містом Іловайськ, Донецької області, українська армія зазнала найбільших втрат у боях з російськими окупантами, що підступно вдерлися на територію України.
З метою вшанування українських військових та учасників добровольчих батальйонів, які поклали своє життя за свободу і незалежність Батьківщини, пропонується проголосити 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції.

Мета і завдання постанови.
Метою проекту Постанови є вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції, українських військових та учасників добровольчих батальйонів, утвердження високої патріотичної культури в суспільстві, виховання у молоді поваги до полеглих за незалежність України.

Загальна характеристика та основні положення постанови.
Проектом Постанови пропонується:
1) проголосити в Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції;
2)  рекомендувати Кабінету Міністрів України:
- утворити організаційний комітет з питань щорічного відзначення Дня вшанування пам’яті учасників антитерористичної операції;
- розробити та затвердити план заходів щодо відзначення на державному рівні Дня вшанування пам’яті учасників антитерористичної операції.
Контроль за виконанням цієї Постанови пропонується покласти на Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідності.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація проекту Постанови не впливає на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та не призведе до збільшення показників бюджету.

5. Стан нормативно-правової бази.
Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України. 
Реалізація положень поданого проекту Постанови не потребує внесення змін до законів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків.
Прийняття Постанови забезпечить належне вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції, українських військових та учасників добровольчих батальйонів, утвердження високої патріотичної культури у суспільстві, виховання у молоді поваги до полеглих за незалежність країни та сприятиме їх патріотичному вихованню, формуванню громадянської самосвідомості, стимулюватиме її інтерес до героїчних сторінок сучасної України, посилюватиме почуття вдячності та глибокої поваги захисникам Вітчизни.
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