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До реєстр. №5478 від 11.05.2021 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

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 на своєму засіданні, проведеному 19 травня 2021 року 
в режимі відеоконференції, розглянув питання щодо доцільності включення до 
порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання 
проекту Закону України про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав незастосування заходів 
адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану 
територію України або виїзду з неї, реєстр. №5478 від 11.05.2021 року, поданий 
народним депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами 
України.

Метою вказаного законопроекту є звільнення на період дії карантину або на 
час блокування діяльності контрольних пунктів в’їзду/виїзду громадян України, 
які проживають на тимчасово окупованих територіях України, від 
адміністративної відповідальності за порушення порядку в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з 
підстав гуманітарного характеру, визначених Кабінетом Міністрів України.
      Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано на його актуальність та нагальність з огляду на 
обмеженість його дії у часі та спрямованість на захист прав громадян, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях, в складних умовах пандемії.

Керуючись ст. 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив 
рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 



щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за 
порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду 
з неї, реєстр. №5478 від 11.05.2021 року, поданий народним депутатом України 
Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України, включити до порядку 
денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.
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