2


Проект

вноситься народними
депутатами України
Третьяковим О.Ю.
Бурбаком М.Ю.
Загорієм Г.В.
Гаврилюком М.В. 
Шухевичем Ю-Б.Р.
Рибчинським Є.Ю.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій  окремим особам із числа учасників антитерористичній операції

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є :

І. Внести зміни до таких законів України: 

1. У частині першій статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45,           ст. 425 із наступними змінами): 
1) у пункті 20:
в абзаці першому слова «забезпеченні її проведення» вилучити;
в абзаці другому слова «чи в забезпеченні її проведення» вилучити; 
2) доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21) особи, які відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» були залучені до участі в антитерористичній операції та у період до набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» № 291 від 07.04.2015 захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, у взаємодії з Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України та іншими суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом.
Рішення про надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, приймається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яка утворюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, терміни їх участі в антитерористичній операції, порядок видачі посвідчення учасника бойових дій таким особам, а також порядок позбавлення зазначених осіб статусу учасника бойових дій визначаються Кабінетом Міністрів України.
Підставою для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, є (але не виключно):
а) довідка суб’єкта, який безпосередньо здійснює   боротьбу з тероризмом, про період безпосередньої участі особи в антитерористичній операції в районах її проведення у взаємодії з Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України та іншими суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом;
б) витяг з наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення особи до проведення антитерористичної операції.»

2. У частині третій статті 134 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2011 р., № 32, ст. 318; 2016 р., № 16, ст. 160) слова і цифри «пунктів 19 і 20» замінити словом і цифрами «пунктів 19-21».

3. У пункті 4 частини першої статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2017 р., № 40-41, ст. 383) слово і цифру «пункту 20» замінити словами і цифрами «пунктів 20 та 21».

4. В абзаці чотирнадцятому частини першої статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313; 2009 р., № 41, ст. 597; 2015 р., № 35, ст. 342; 2017 р., № 30, ст. 326) слово і цифру «пункту 19» замінити словом і цифрами «пунктів 19-21».

5. У абзаці другому частини другої статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257; 2017 р., № 16, ст. 198) слова і цифри «пунктів 19 і 20» замінити словом і цифрами «пунктів 19-21».

6. У пункті 16 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; 2015 р., № 45, ст.408) слово і цифри «пунктів 19, 20» замінити словом і цифрами «пунктів 19-21».

7. У пункті 8 частини першої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України 2013 р., № 24, ст. 243; 2016 р., № 34, ст. 589) слова і цифри «пунктах 19 та 20» замінити словом і цифрами «пунктах 19-21».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.


Голова Верховної Ради 
   України


