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Проект
вноситься народними 
депутатами України
І. Геращенко (посв. № 073),
М. Іоновою (посв. № 087),
І. Луценко (посв. № 435),
І. Фріз (посв. № 094),
О. Кондратюк (посв. № 425),
А. Герасимовим (посв. № 107),
О. Третьяковим (посв. № 417),
В. Мельниченком (посв. № 391), 
Р. Мацолою (посв. № 388),
А. Шиньковичем (посв. № 387)
 
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
«Про боротьбу з тероризмом»
(щодо основ соціального захисту заручників)

Верховна Рада України постановляє:

      І. Доповнити Закон України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 25, ст. 180, з наступними змінами)  новим Розділом ІV-І такого змісту:

«РОЗДІЛ ІV-І. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАРУЧНИКІВ

Стаття 20-1. Посвідчення колишнього заручника 
Реалізація прав та користування пільгами, передбаченими цим Законом, відбувається на підставі посвідчення особи, постраждалої внаслідок захоплення та тримання її як заручника.
	Посвідчення, зазначене у частині першій цієї статті, видається в семиденний строк від дня звернення колишнього заручника до місцевого органу соціального захисту населення за місцем реєстрації такої особи на підставі довідки, виданої Службою безпеки України.
Посвідчення, зазначене у частині першій цієї статті, видається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики.
За видачу посвідчення, зазначеного у частині першій цієї статті, плата не стягується. 

Стаття 20-2. Особливості державної правової допомоги колишньому заручнику
Колишній заручник має право на одержання державної правової допомоги, яка включає:
1) звернення до правоохоронних і судових органів з метою притягнення винної особи (осіб) до відповідальності в порядку, встановленому законом;
2) одержання від держави безоплатної правової допомоги при підготовці процесуальних документів щодо притягнення винної особи (осіб) до відповідальності;
3) відшкодування вартості послуг з надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та законних інтересів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Після звільнення заручника слідчий, прокурор або суд зобов'язані невідкладно роз'яснити цій особі порядок поновлення її порушених прав чи свобод та відшкодування завданої їй шкоди.

Стаття 20-3. Особливості медичного обслуговування, медичної та психологічної реабілітації колишнього заручника 
1. Колишній заручник має право на першочергове безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я державної та комунальної власності.
2. Медична допомога особам, зазначеним у частині першій цієї статті, надається закладами охорони здоров’я всіх форм власності невідкладно.
3. Держава гарантує особам, зазначеним у частині першій цієї статті, повну, невідкладну та безперервну медичну реабілітацію, що включає в себе можливість невідкладно після звільнення отримати необхідну медичну допомогу.
4. Медична реабілітація осіб, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється в закладах охорони здоров’я, реабілітаційних установах та включає всі види відновного лікування у стаціонарних і амбулаторних умовах, здійснення диспансерного спостереження та профілактичних заходів.
5. Психологічна реабілітація осіб, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за наявності в них психологічних проблем, пов'язаних з захопленням та триманням їх як заручників, а також у разі виявлення порушень та/або відхилень у психічній діяльності та/або поведінці таких осіб.

Стаття 20-4. Неможливість погіршення майнового стану заручника
Заручникам, протягом усього періоду тримання їх як заручників, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються.
2. На період, зазначений у частині першій цієї статті, заборонено звертати стягнення на майно та кошти, які перебувають у приватній або спільній сумісній власності осіб, які захоплені в заручники, та їх подружжя.

Стаття 20-5. Одноразова державна грошова допомога колишнім заручникам
1. Заручник з дня його звільнення набуває право на одноразову державну грошову допомогу, розмір якої визначається в залежності від тривалості тримання його як заручника, в порядку та в розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 
2. У разі встановлення особам, зазначеним у частині першій цієї статті, інвалідності, що настала внаслідок травм чи захворювань, отриманих ними під час тримання їх як заручників, чи встановлення інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення сума одноразової грошової допомоги збільшується відповідно до розмірів, установлених Кабінетом Міністрів України.
3. Зазначені в частині першій цієї статті особи можуть звернутися за  виплатою відповідної одноразової державної грошової допомоги до місцевих органів соціального захисту населення, протягом одного року з дня виникнення у них такого права. 

Стаття 20-6. Одноразова державна грошова допомога у разі смерті заручника
1. Одноразова державна грошова допомога у разі смерті заручника, колишнього заручника призначається і виплачується у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України, на користь членів сім'ї, батьків та/або утриманців померлого заручника, колишнього заручника.
2. Зазначені в частині першій цієї статті особи можуть звернутися за  виплатою одноразової державної грошової допомоги до місцевих органів соціального захисту населення протягом одного року з дня виникнення у них такого права.

Стаття 20-7. Підстави, за яких призначення і виплата одноразової державної грошової допомоги у разі смерті заручника не здійснюються
1. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої статтею 20-6 цього Закону, не здійснюються, якщо смерть заручника, колишнього заручника є наслідком:
а) вчинення ним злочину;
б) самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який доведений судом)».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Дія цього Закону поширюється на осіб, які на час набрання чинності цим Законом були звільнені із заручників, а так само на осіб, які на час набрання чинності цим Законом були визнані потерпілими у кримінальних провадження за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 147, 349 або 349-1 Кримінального кодексу України.
3. Дія цього Закону не поширюється на осіб, дії яких були направлені, сприяли та/або сприяють тимчасовій окупації частини території України, забезпеченню та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), створених на тимчасово окупованій території, незаконних збройних формувань та/чи будь-яких інших органів та формувань на такій території, порушенню правового режиму тимчасово окупованої території України, порушенню прав та свобод людини та громадянина, норм міжнародного гуманітарного права.
4. Права, передбачені статтями 20-2 – 20-6 цього Закону, також поширюються на:
1) громадян України, інших осіб, які на законних підставах перебували на території України, та які були позбавлені волі окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях України;
2) громадян України, інших осіб, які на законних підставах перебували на території України, та були визнані рішенням Європейського суду з прав людини такими, які були незаконно позбавлені волі внаслідок незаконного арешту та/або відбування покарання за незаконним вироком суду на території будь-якої з держав, на які поширюється юрисдикція Європейського суду з прав людини. 
5. У Законі України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 51, ст. 577, з наступними змінами) частину першу статті 14  доповнити новим пунктом 14 такого змісту:
«14) колишні заручники».
6. Кабінету Міністрів України не пізніше ніж протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
4) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної 
Ради України                                                                               А.В. Парубій



