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Шановний Микито Руслановичу!
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 8 квітня 2022 року (протокол № 53), розглянув проект Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реінтеграції та відновлення прав дитини, реєстр. № 7231 від 30.03.2022 року,
поданий народним депутатом України Третьяковою Г.М. та іншими
народними депутатами України.
За твердженням ініціаторів - законопроект спрямований на внесення змін
до Закону України «Про охорону дитинства» щодо формування, наповнення
та ведення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей Єдиного
державного реєстру дітей, які потребують реінтеграції та поновлення своїх
прав. Крім того, законопроект має на меті привести у відповідність до норм
міжнародного права визначення «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів».
Під час обговорення проекту Закону Уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини були висловлені зауваження до його змісту з приводу
використання у законопроекті термінології, не притаманної нормативноправовим актам та практиці їх застосування, а також з приводу
невизначеності, які саме категорії дітей відносяться до «дітей, які
потребують реінтеграції та відновлення своїх прав».

Враховуючи актуальність законопроекту в умовах зростаючої кількості
дітей, які зазнали негативних наслідків збройної агресії під час
широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України,
Комітет ухвалив рішення: звернутися до Комітету Верховної Ради України з
питань гуманітарної та інформаційної політики з пропозицією рекомендувати
Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реінтеграції та відновлення прав дитини,
реєстр. № 7231 від 30.03.2022 р., поданий народним депутатом України
Третьяковою Г.М. та іншими народними депутатами України, за наслідками
розгляду в першому читанні прийняти за основу.
Голова Комітету

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Лубінець Дмитро Валерійович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000001C2D290048EF9C00

Дійсний до: 16.12.2023 0:00:00

Д. ЛУБІНЕЦЬ

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/3-2022/60731 від 08.04.2022

