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До реєстр. № 3984 від 13.08.2020 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 2 вересня 2020 року розглянув 
проект Закону України Про внесення змін до Закону України “Про особливості 
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” щодо 
допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” реєстр. №3984 
від 13.08.2020 р., внесений Президентом України Зеленським В.О.

Законопроект подано у порядку законодавчої ініціативи відповідно до 
частини першої статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної 
Ради України та визначений Президентом України Зеленським В.О., як 
невідкладний.

Метою поданого законопроекту є унормування допуску уповноважених 
представників органів досудового розслідування та прокуратури до району 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях для виконання покладених на них Кримінальним процесуальним 
кодексом України повноважень.

Для досягнення поставленої мети проектом Закону пропонується внести 
до Закону України “Про особливості державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях”  наступні зміни:

1) пункт 5 частини першої статті 5 доповнити словами: “а також 
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за злочини 
проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку”. 
2) частину першу статті 8 доповнити пунктом 3 такого змісту:
“3) в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
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оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях забезпечується можливість здійснення 
уповноваженими особами органів досудового розслідування та 
прокуратури повноважень у кримінальних провадженнях щодо 
правопорушень, вчинених в районі здійснення зазначених заходів, 
зокрема через обов'язковість допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до 
цього району, а також надання їм відповідного сприяння. Допуск 
дізнавачів, слідчих і прокурорів до району здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 
здійснюється в порядку, визначеному Командувачем об'єднаних сил”. 

За інформацією з Пояснювальної записки до законопроекту: “Реалізація 
положень Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету 
України”.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своєму висновку щодо цього законопроекту (№ 16/3-2020/137464 від 19.08.2020 р.), 
зазначає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може 
бути прийнятий за основу.

Народними депутатами України – членами Комітету під час розгляду та 
обговорення законопроекту зазначено, що даний законопроект є актуальним,  
врегулювання  проблеми допуску уповноважених представників органів 
досудового розслідування та прокуратури до району здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для виконання 
покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України 
повноважень сприятиме своєчасному та якісному документуванню фактів та 
обставин вчинення  кримінальних правопорушень тощо. 

За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: рекомендувати 
Верховній Раді України проект Закону України Про внесення змін до Закону 
України “Про особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях” щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях реєстр. №3984 від 13.08.2020 р., внесений Президентом України 
Зеленським В.О., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 
основу та в цілому.

Співдоповідачем з цього питання під час його розгляду на пленарному 
засіданні Верховної Ради України  визначено народного депутата України – 
Голову 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 Лубінця Дмитра Валерійовича. 

Голова Комітету                                                              Д.В. Лубінець
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