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Верховна Рада України

1 червня 2021 року Верховна Рада України розглянула у першому читанні 
та прийняла за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 
законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце 
проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті 
Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та 
підтверджують громадянство України, реєстр. № 4564 від 31.12.2020 р., 
внесений народним депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими народними 
депутатами України. 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 (далі – Комітет) доручено доопрацювати вказаний 
законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у 
другому читанні.

В строки, передбачені частиною першою статті 116 Регламенту Верховної 
Ради України, щодо вказаного законопроекту до Комітету надійшло 33 
пропозиції та поправки від народних депутатів України.

На своєму засіданні, проведеному 29 червня 2021 року, Комітет 
розглянув пропозиції та поправки суб’єктів права законодавчої ініціативи і 
визначився по кожній з них: 23 було враховано, 4 – враховано редакційно, 6 – 
враховано частково.

За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення: рекомендувати 
Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких 



законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце 
проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті 
Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та 
підтверджують громадянство України, реєстр. № 4564 від 31.12.2020 року, 
поданий народним депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими народними 
депутатами України, за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в 
цілому.

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