ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Постанови Верховної Ради України
про внесення змін у додатку до Постанови Верховної Ради України "Про
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Верховна Рада України 16 грудня 2020 року прийняла Постанову №1092-IX
“Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році”, яка дала виконавчій владі
орієнтири для відзначення пам’ятних дат і ювілеїв та/або проведення
меморіальних заходів на загальнодержавному рівні. До переліку пам’ятних дат
включено значну кількість історичних подій, ювілеїв установ, ювілеїв видатних
історичних постатей, діячів культури, мистецтва, освіти, науки тощо. Проте до
Комітету, визначеного головним з опрацювання, надійшла низка додаткових
пропозицій щодо відзначень пам’ятних дат і ювілеїв.
2. Цілі і завдання акта
Метою даного проєкту Постанови є доповнення переліку найважливіших
подій в суспільно-політичному житті України, які у 2021 році повинні
відзначатися на загальнодержавному рівні, створення належних умов для
організаційної підготовки до їх відзначення.
3. Загальна характеристика та основні положення проєкту Постанови
Проєкт Постанови доповнює перелік найважливіших подій в суспільнополітичному житті України, які у 2021 році повинні відзначатися на
загальнодержавному рівні. Положення проєкту Постанови повністю
відповідають критеріям, визначеним Указом Президента України «Про
впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв» від 2 грудня 1995 року.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
У даній сфері правового регулювання основними нормативно- правовими
актами є Конституція України, Закон України “Про культуру”, укази Президента
України та постанови Кабінету Міністрів України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування заходів, передбачених Постановою, буде здійснюватися у
межах бюджетних асигнувань, виділених відповідним міністерствам Державним
бюджетом України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта
Прийняття проєкту Постанови створить сприятливі умови для реалізації
державної політики національної пам’яті та для організаційної підготовки до
відзначення ювілеїв.
Народні депутати України – члени Комітету з питань гуманітарної та
інформаційної політики
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