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
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

Голові Верховної Ради України
Руслану СТЕФАНЧУКУ
Шановний Руслане Олексійовичу!
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 11
травня 2022 року (протокол № 55), розглянув проект Закону України про
визнання такими, що втратили чинність, деяких положень Закону України «Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях», реєстр. № 7165 від 14.03.2022 року, поданий народним депутатом
України Веніславським Ф.В. та іншими народними депутатами України, щодо
доцільності його включення до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради
України дев’ятого скликання.
За наслідками розгляду, керуючись статтею 94 Регламенту Верховної Ради
України, зважаючи на той факт, що Верховною Радою України вже прийнято
нормативно-правовий акт (Закон України № 2217-ІХ «Про внесення змін до
деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово
окупованій території України», підписаний Президентом України 6 травня 2022
року), який є доопрацьованим варіантом проекту Закону реєстр. № 7165,
Комітет ухвалив рішення: звернутися до Голови Верховної Ради України з
пропозицією повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи проект Закону
України про визнання такими, що втратили чинність, деяких положень Закону
України «Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях», реєстр. № 7165 від 14.03.2022 року, поданий народним
депутатом України Веніславським Ф.В. та іншими народними депутатами
України, без його включення до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради

України дев’ятого скликання та без розгляду на пленарному засіданні
Верховної Ради України (висновок Комітету додається).
Додаток: висновок Комітету від 11 травня 2022 року на 2 арк.
Голова Комітету
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