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До реєстр. №5478 від 11.05.2021 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, проведеному 16 червня 2021 
року в режимі відеоконференції, розглянув проект Закону України про внесення 
зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню 
і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав 
незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду 
на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, реєстр. №5478 від 
11.05.2021 року, поданий народним депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими 
народними депутатами України.

Метою вказаного законопроекту є незастосування до громадян України, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях України, на період дії 
карантину або на час блокування діяльності КПВВ, у тому числі з підстав 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, штрафів за 
порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду 
з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру, 
визначених Кабінетом Міністрів України.

Для досягнення поставленої мети проектом Закону пропонується внести 
зміни до Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню 
і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», доповнивши його пунктом 
41 такого змісту:

«41. Установити, що до громадян України, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях України, на період дії карантину, або на час блокування 
діяльності контрольних пунктів в’їзду-виїзду, не застосовуються заходи впливу 



за адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку в’їзду на 
тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення 
настали з підстав гуманітарного характеру, визначених Кабінетом Міністрів 
України».

Законопроект підтримується: 
- Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
- Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- Державною прикордонною службою України;
- Міністерством охорони здоров’я України; 
- Міністерством фінансів України;
- Моніторинговою місією ООН з прав людини;
- Коаліцією громадських та правозахисних організацій.
Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 

членами Комітету вказано на його актуальність з огляду на ситуацію, що 
склалася через пандемію коронавірусної хвороби (COVID-19) та дії окупаційних 
органів влади, які в односторонньому порядку заблокували функціонування 
контрольних пунктів в’їзду-виїзду. Застосування в таких умовах до громадян 
України адміністративних стягнень не сприяє реалізації ними основоположних 
прав та свобод.

Головне науково-експертне управління у своєму висновку від 07.06.2021 
року зазначило щодо  некоректності використання терміну «заходи впливу за 
адміністративні правопорушення», оскільки відповідно до положень Кодексу 
України про адміністративні правопорушення мірою відповідальності за 
адміністративне правопорушення є адміністративне стягнення.

За підсумками розгляду, з урахуванням зауваження Головного науково-
експертного управління, Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній 
Раді України проект Закону України про внесення зміни до розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав 
незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду 
на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, реєстр. №5478 від 
11.05.2021 року, поданий народним депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими 
народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні 
прийняти за основу та в цілому з урахуванням таких пропозицій Комітету:

1. Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо 
тимчасових підстав незастосування адміністративних стягнень та заходів 
впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України 
або виїзду з неї».

2. Абзац другий пункту першого законопроекту викласти в такій редакції:
«41. Установити, що до громадян України, які проживають на тимчасово 

окупованих територіях України, на період дії карантину, або на час блокування 



діяльності контрольних пунктів в’їзду-виїзду, не застосовуються 
адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні 
правопорушення, пов’язані з порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану 
територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав 
гуманітарного характеру, визначених Кабінетом Міністрів України».

3. Доручити 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 при підготовці відповідного 
тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 
юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-
юридичне доопрацювання.

Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
доповідачем з цього питання 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.
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