ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

РІШЕННЯ

від 26 лютого 2018 року

Про проект Закону України
про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років
(реєстр. № 6574, друге читання)
Комітет розглянув порівняльну таблицю до проекту Закону України про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму
1917 - 1991 років (реєстр. № 6574).
Зазначений законопроект прийнятий Верховною Радою України в
першому читанні 11 липня 2017 року.
Згідно зі статтею 116 Регламенту Верховної Ради України для розгляду
законопроекту у другому читанні від суб’єктів права законодавчої ініціативи
надійшло 68 пропозицій, з яких 45 враховано, 16 відхилено, 7 враховано по суті.
За результатами підготовки законопроекту до ІІ читання у ньому
передбачені такі положення:
1) повноваження щодо прийняття рішення про визнання осіб
реабілітованими або потерпілими від репресій покладається на Національну
комісію з реабілітації, утворену при Українському інституті національної
пам’яті;

2) повноваження щодо прийняття заяв про визнання особи
реабілітованою або потерпілою, надання допомоги особам в одержанні
необхідних документів у зв’язку з реабілітацією, підготовку відповідних
документів та подання Національній комісії обґрунтованих пропозицій щодо
можливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою
від репресій покладаються на регіональні комісії з реабілітації, утворені Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями;
3) положення про Національну комісію з реабілітації та типове
положення про регіональні комісії з реабілітації затверджуються Міністерством
культури України;
4) до складу Національної комісії з реабілітації включаються по одному
представнику від таких органів, установ, посадових осіб:
1) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
2) Національної поліції України;
3) Державного архіву;
4) Служби безпеки України;
5) Українського інституту національної пам’яті;
7) Генеральної прокуратури України;
8) наукових установ, що здійснюють дослідження у сфері історії України
ХХ століття, громадських об’єднань, що здійснюють діяльність у сфері
дослідження історії України ХХ століття та/або надання допомоги громадянам з
питань, пов’язаних із реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів.
До регіональних комісій з реабілітації пропонується включити
представників тих же органів, установ, посадових осіб, але на регіональному
рівні.
Розглянувши порівняльну таблицю до зазначеного законопроекту,
підготовлену для розгляду у другому читанні, з урахуванням проведеного
обговорення, Комітет вирішив:
1. Схвалити порівняльну таблицю до проекту Закону України про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму
1917 - 1991 років (реєстр. № 6574), підготовлену для розгляду його у другому
читанні, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений
законопроект в другому читанні та в цілому як Закон.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України з цього питання визначено голову Комітету Третьякова О.Ю.

Голова Комітету

О. ТРЕТЬЯКОВ

