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Комітет Верховної Ради України
з питань прав людини, деокупації
та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській
областях та Автономної Республіки
Крим, міста Севастополя, національних
меншин і міжнаціональних відносин
Про розгляд законопроекту
за реєстр.№4564
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
27 січня 2021 року (протокол № 75) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо внесення
відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній
Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що
посвідчують особу та підтверджують громадянство України (реєстр. № 4564 від
31.12.2020 р.), поданий народними депутатами України Лубінцем Д.В.,
Яковлєвою Н.І., Умєровим Р.Е. та іншими народними депутатами України.
У законопроекті шляхом внесення змін до законів України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про забезпечення
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної
операції», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,
пропонується серед іншого встановити, що оформлення, видача, обмін
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус, вклеювання фотокартки по досягненню відповідного віку у
паспорт громадянина України особам, які мають зареєстроване місце проживання
на тимчасово окупованій території, особам, які проживають у зоні проведення
антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також внутрішньо переміщеним
особам здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) за місцем звернення
такої особи (а не за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи, як це
передбачено чинним законодавством).

Міністерство фінансів у експертному висновку до даного законопроекту
зазначає, що реалізація його положень не потребуватиме додаткових витрат з
державного бюджету.
За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення, що законопроект
(рєстр.№ 4564) не має впливу на показники державного та місцевих бюджетів. У
разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із
законодавством.
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