
Комітет 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 

(вул. Банкова 5-7, кім 418, 15.00) 

ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

4 березня 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

 

1.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо захисту житлових прав 

студентів, реєстр. № 0935, (друге читання). 

 

2.  Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо приватних 

домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв), 

реєстр. № 0934, (друге читання). 

 

3.  Проект Закону про тимчасові заходи забезпечення платоспроможності 

підприємств, які провадили господарську діяльність на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, реєстр. № 2374, 

внесений народними депутатами України Ткаченком М.М., Яковлєвою Н.І., 

Кузнєцовим О.О., Тарутою С.О. 

 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 

 

4.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо ліквідації корупційної схеми в пенітенціарній системі шляхом 

вилучення статті 391 Кримінального кодексу України), реєстр. № 2079, 

внесений народними депутатами України, внесений народними депутатами 

України Фрісом І.П., Демченком С.О., Дирдіним М.Є., Матусевичем О.Б., 

Шуляк О.О. та іншими. 

 

 Інші питання 
 

5.  Заслуховування інформації представників Міністерства юстиції 

України та Державної кримінально-виконавчої служби щодо ситуації, яка 

склалась в «Кропивницькому слідчому ізоляторі» та «Олексіївській  

виправній колонії (№25)», масових порушень прав людини та заходів, 

вжитих  з метою встановлення винних та  недопущення аналогічних ситуацій 

в інших пенітенціарних установах держави. 

 

 Різне 



  

 

 

6.  Про лист народного депутата України Горбенка Р.О. з пропозицією 

звернутись до Голови Верховної Ради України щодо визначення Комітету 

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 головним з опрацювання проектів законів: 

  про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції» щодо відновлення перевірок 

додержання вимог природоохоронного законодавства суб'єктами 

господарювання на території проведення антитерористичної операції, реєстр. 

№ 2764; 

про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції», реєстр. № 2781; 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 

завершенням антитерористичної операції та проведенням операції 

Об'єднаних сил», реєстр. № 2783; 

про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції» та інших законів України щодо 

узгодження термінів та уточнення окремих норм», реєстр. № 2830. 

 

7.  Про затвердження результатів поточного моніторингу проекту 

«Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні», виконавець 

Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа ОПОРА». 

 

 


