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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 (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному 27 січня 2022 року 
(протокол № 48), повторно розглянув пропозиції та поправки суб’єктів права 
законодавчої ініціативи до проекту Закону України про внесення змін до Закону 
України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", реєстр. 
№4487 від 11.12.2020 р., поданого народним депутатом України Лубінцем Д.В. 
та іншими народними депутатами України (далі – законопроект).

До підготовленої Комітетом до другого читання редакції законопроекту 
надійшли зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної 
Ради України.

Відповідно до частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради 
України у разі, якщо висновки юридичної експертизи та редакційного 
опрацювання містять зауваження до законопроекту, підготовленого до другого 
читання чи повторного другого читання, головний комітет може розглянути на 
своєму засіданні пропозиції (поправки) членів комітету, підготовлені з 
урахуванням таких висновків.

Членами Комітету – народним депутатом України Лубінцем Д.В. та 
народним депутатом України Ткаченком М.М. були подані поправки та 
пропозиції до законопроекту (лист вих. № 267д9/5-2022/23034 від 27.01.2022 
року), підготовлені з урахуванням висновків юридичної експертизи.

Розглянувши 145 поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи до 
вказаного законопроекту, з урахуванням пропозицій, поданих народним 
депутатом України Лубінцем Д.В. та народним депутатом України Ткаченком 
М.М., члени Комітету визначилися по кожній з них, а саме: 68 – враховано, 10 – 
враховано редакційно, 26 – враховано частково, та 41 – відхилено.



За підсумками обговорення, Комітет ухвалив рішення: рекомендувати 
Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону 
України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", реєстр. 
№ 4487 від 11.12.2020 р., 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 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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