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(друге читання)

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 22 лютого 2022 року
(Протокол № 50), повторно розглянув пропозиції та поправки суб’єктів права
законодавчої ініціативи до проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України,
які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної
Республіки (реєстр. № 2038), поданий народним депутатом України
Рубльовим В.В. та іншими народними депутатами України
(далі –
законопроект).
До підготовленої Комітетом до другого читання редакції законопроекту,
затвердженій на його засіданні (Протокол № 43 від 03 листопада 2021 року),
Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України (далі –
Управління) направило Комітету зауваження та пропозиції (Зауваження
Головного юридичного управління від 17.12.2021 № 07/02-2021/396219).
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.
Члени Комітету – народні депутати України Лубінець Д.В. та
Копиленко О.Л. за результатами опрацювання зауважень Управління відповідно
до частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України подали
поправки та пропозиції до законопроекту (лист вих. № 267д9/5-2022/46794 від
20.02.2022), які враховані у порівняльній таблиці.
Таким чином, за результатами розгляду 38 поправок суб’єктів права
законодавчої ініціативи до вказаного законопроекту, включно з пропозиціями та
поправками, поданими з урахуванням висновку юридичної експертизи, члени
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Комітету визначилися по кожній з них, а саме: 13 було враховано, 4 – враховано
редакційно, 18 – враховано частково, 3 – відхилено.
На підставі викладеного та керуючись частиною шостою статті 118
Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив рішення: рекомендувати
Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України,
які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної
Республіки (реєстр. № 2038), поданий
народним
депутатом
України
Рубльовим В.В. та іншими народними депутатами України, за результатами
розгляду прийняти в другому читанні та в цілому в редакції запропонованій
Комітетом.
У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому доручити
Комітету при підготовці тексту Закону України для підпису Головою 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 члена Комітету, народного депутата
України - Копиленка Олександра Любимовича.
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