ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

До реєстр. № 3714 від 22.06.2020 р.

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань правоохоронної діяльності
Д. Монастирському

Шановний Денисе Анатолійовичу!
Керуючись положеннями частини 7 статті 93 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України», 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 (далі-Комітет) на своєму засіданні 15 липня
2020 р. розглянув проект закону України «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення (щодо звільнення від адміністративної
відповідальності осіб за несвоєчасне подання заяви про державну реєстрацію
народження дитини, яка народилась на тимчасово окупованих територіях
України)» реєстр. № 3714 від 22.06.2020 р., внесений народними депутатами
України Лубінцем Д.В. та іншими.
Метою прийняття законопроекту є усунення непропорційності та
необґрунтованості притягнення до адміністративної відповідальності осіб за
невчасну державну реєстрацію ними факту народження дитини, яке відбулося на
тимчасово окупованих територіях України.
Під час обговорення проекту закону народними депутатами України –
членами Комітету вказано на його актуальність та спрямованим на адаптацію
чинного законодавства до потреб мешканців тимчасово окупованих територій
України в документуванні фактів народження дітей на цих територіях.
За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати Комітету
Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності внести пропозицію
до Верховної Ради України проект закону України «Про внесення змін до

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо звільнення від
адміністративної відповідальності осіб за несвоєчасне подання заяви про
державну реєстрацію народження дитини, яка народилась на тимчасово
окупованих територіях України)» реєстр. № 3714 від 22.06.2020 р., внесений
народними депутатами України Лубінцем Д.В. та іншими, за результатами
розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон.
З повагою,

Голова Комітету
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