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Шановний Андрію Андрійовичу!

Керуючись частиною сьомою статті 93 Регламенту Верховної Ради 
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 (далі – Комітет) на своєму засіданні, 
проведеному 17 лютого 2021 року в режимі відеоконференції, розглянув 
проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей", реєстр. №4492 від 14.12.2020 р., 
поданий народним депутатом України Лозинським Р.М.

За твердженням ініціатора законопроект має на меті ліквідувати загрозу 
конституційному ладу та політичній стабільності в Україні, яку несе 
особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській 
областях, передбачений Законом України «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Для досягнення поставленої мети проектом Закону пропонується визнати 
таким, що втратив чинність, Закон України «Про особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей».

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано, що Закон України «Про особливий порядок 



місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей», який пропонується визнати таким, що втратив чинність, 
закладений в основу Комплексу заходів щодо виконання Мінських 
домовленостей» від 12 лютого 2015 р., у зв’язку з чим його фактичне 
скасування може негативно вплинути на переговорний процес щодо мирного 
врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. 

За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення: рекомендувати 
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування внести пропозицію до Верховної 
Ради України проект Закону України про визнання таким, що втратив 
чинність, Закону України «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», 
реєстр. №4492 від 14.12.2020 р., поданий народним депутатом України 
Лозинським Р.М., за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.
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