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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

від 18  вересня 2019 року                                                     № ______

Про проект Закону України 
про внесення змін до статті 65 Закону України 
«Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
(реєстр. № 1163)

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до статті 65 Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської  катастрофи»(реєстр.  № 1163  від  29.08.2019 року),   внесений
народним депутатом України Шпеновим Д.Ю., Комітет зазначає.

У законопроекті  пропонується внести зміни до частини 4 статті 65 Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи» У цих змінах визначається, що видача посвідчень
провадиться  спеціально  уповноваженим  центральним  органом  виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською  міськими  державними  адміністраціями  за  поданням
районних державних адміністрацій  або міських рад та їх виконавчих органів.
Кабінету  Міністрів  України  доручається  у  місячний  строк  з  дня  набрання
чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити
приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади
їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Чинною  редакцією  пункту  4  статті  65  Закону  України  «Про  статус  і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи»  встановлено,  що  видача  посвідчень  особам,  які  постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  провадиться  спеціально  уповноваженим
центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим,  обласними,  Київською  і  Севастопольською  міськими  державними
адміністраціями за поданням районних державних адміністрацій. 

Як  зазначено  у  пояснювальній  записці,  враховуючи  норми  чинного
законодавства  та  нормативно-правового  акту  Кабінету  Міністрів  України,
виконавчі  комітети  міських рад  (міст  обласного підпорядкування)  позбавлені
можливості  оформлення  та  внесення  подання  до  обласних  державних
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адміністрацій  з  питань  визначення/підтвердження  статусу  особи,  яка
постраждала  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  та  видачі  відповідних
посвідчень громадянам, які проживають у містах. 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики
та  захисту  прав  ветеранів  внести  на  розгляд  Верховної  Ради  України
пропозицію прийняти за основу  проект Закону України про внесення змін до
статті  65  Закону  України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (реєстр. № 1163).

2.   Рішення  Комітету  направити  до  Комітету  з  питань соціальної  політики  та
захисту прав ветеранів.

Голова Комітету                                                 О.БОНДАРЕНКО
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