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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. № 3666 від 16.06.2020 р.

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 16 грудня 2020 року розглянув проект закону 
України Про внесення змін до Закону України  “Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики”  щодо актуалізації деяких положень реєстр. № 3666 від 
16.06.2020 р., поданий народними депутатами України Умєровим Р. Е., 
Устіновою О. Ю., Рахманіним С. І., Фріз І. В., Лубінцем Д. В., Княжицьким М. 
Л., Чийгозом А. З., Макаровим О. А., Бобровською С. А., Клименком Ю. Л., 
Василенком Л. В., Лозинським Р. М., Геращенко І. В., Піпою Н. Р., Іоновою М. 
М., Сюмар В. П., Алєксєєвим С. О., Бондарем М. Л., Горбенком Р. О., Осадчуком 
А. П., Васильченком Г. І., Рудик К. О., Тарасенком Т. П., Стефанишиною О. А., 
Ткаченком М. М., Джемілєвим М.,  Костенком Р. В., Цабалем В. В., Юрчишиним 
Я. Р., Вакарчуком С. І. та Совсун І. Р.

Проект  Закону України про зміни до Закону України  «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» щодо актуалізації деяких положень  
розроблено з метою актуалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики в 
зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації.

Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується удосконаленням 
чинного законодавства в частині положень щодо  відновлення територіальної 
цілісності України, відтворення  механізму державного управління  на 
тимчасово окупованих територіях   у  Донецькій та Луганській   областях,  
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, реінтеграції цих територій, 
вжиття заходів для звільнення громадян України, незаконно позбавлених волі на 
тимчасово окупованих територіях України та за її межами, вжиття заходів щодо 



реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за 
збройну агресію проти України.

За інформацією суб’єктів законодавчої ініціативи - прийняття цього Закону 
не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

Згідно з висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - 
законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету. У разі 
прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 
законодавством. 

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної 
політики на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді 
України за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за 
основу.

Головне науково-експертне Управління у своєму висновку до 
законопроекту  (№ 16/3-2020/232323 від 07.12.2020 р.) наводить низку зауважень 
концептуального та змістовного характеру та робить узагальнюючий висновок: 
«законопроект потребує доопрацювання».

Народними депутатами України – членами Комітету під час розгляду та 
обговорення законопроекту наголошувалось на його актуальності та 
спрямованості на адаптацію чинного законодавства до існуючих в державі 
соціально-політичних умов. 

За результатами розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати 
Верховній Раді України проект закону України Про внесення змін до Закону 
України  “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”  щодо актуалізації 
деяких положень реєстр. № 3666 від 16.06.2020 р., поданий народним депутатом 
України Умєровим Р. Е та іншими народними депутатами України, включити до 
порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України ІХ скликання та за 
наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу.

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. ЛУБІНЕЦЬ
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