
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 

(у форматі відеоконференції, 11.00) 
              

                                             ПРОЕКТ 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

16 червня 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

 

1.  Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо 

приведення окремих його положень у відповідність до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України", реєстр. № 7449 від 09.06.2022 р., поданий 

народним депутатом України Горбенком Р.О. та іншими народними 

депутатами України. 

 

2.  Проект Закону України про внесення зміни до статті 20 «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» щодо 

надання пільг окремим категоріям громадян України, яким на період дії 

воєнного стану оформлюється паспорт громадянина України або паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон, реєстр. № 7358 від 09.05.2022 р., 

поданий народним депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими народними 

депутатами України. 

 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 

 

3.  Проект Закону України про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України щодо 

врегулювання процедури обміну засуджених як військовополонених, реєстр. 

№ 7436 від 06.06.2022 р., поданий народним депутатом України 

Веніславським Ф.В. та іншими народними депутатами України. 

 

4.   Проект Закону України про компенсацію за майно, втрачене, 

пошкоджене та знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації та 

справедливий розподіл репарацій, реєстр. № 7237 від 31.03.2022 р., поданий 

народним депутатом України Мовчаном О.В. та іншими народними 

депутатами України. 

 



5. Проект Постанови Верховної Ради України про звернення 

Верховної Ради України до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з 

прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у 

справах біженців про порушення Російською Федерацією міжнародних 

договорів та конвенцій та про неприпустимість передання дітей – громадян 

України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших 

країн або в межах окупованих територій України, в сім’ї російських 

громадян, реєстр. № 7450 від 09.06.2022 р., поданий народним депутатом 

України Скрипкою Т.В. та іншими народними депутатами України. 

 

6. Проект Закону України про внесення змін до статті 111 

Кримінального кодексу України щодо позбавлення громадянства України за 

державну зраду, реєстр. № 7452 від 09.06.2022 р., поданий народним 

депутатом України Кузьміних С.В. 

 

7. Проект Закону України про внесення зміни до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації дій в умовах воєнного часу для 

зміцнення економіки та обороноздатності держави, реєстр. № 7381 від 

17.05.2022 р., поданий народним депутатом України Мазурашу Г.Г. 

 

Інші питання 

 

Різне 

 

 

 

 


