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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 на своєму засіданні, проведеному в режимі відеоконференції 30 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.), прийнятого 15 вересня 2020 р. 
Верховною Радою України у першому читанні за основу.

Президентом України зазначений законопроект визначений як 
невідкладний.

Під час обговорення законопроекту членами Комітету зазначалось, що 
врегулювання проблеми, на вирішення якої спрямовано норми законопроекту, 
забезпечить своєчасне розслідування кримінальних правопорушень та 
документування наслідків збройної агресії в районі здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

В терміни, встановлені частиною 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради 
України та пунктом 2 Постанови Верховної Ради України № 888-IX «Про 
прийняття за основу проекту 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» від 15 вересня 2020 року, пропозиції та поправки від суб’єктів права 
законодавчої ініціативи для внесення на розгляд законопроекту у другому 
читанні, не надійшли.

Згідно з вимогами частини 5 статті 118 Регламенту Верховної Ради 
України  у разі, якщо до законопроекту, підготовленого до другого читання, не 
надійшло пропозицій та поправок, такий законопроект подається без 
порівняльної таблиці. 

За підсумками розгляду законопроекту в редакції, прийнятій Верховною 
Радою України в першому читанні, 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, за результатами розгляду 
прийняти в другому читанні та в цілому.

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