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Шановний Руслане Олексійовичу!

На своєму засіданні, проведеному 16 червня 2022 року, 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) розглянув проекти Законів 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 року, поданий народним депутатом України Горбенком Р.О. та 
іншими народними депутатами України;

- Про внесення зміни до статті 20 Закону України «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 року, поданий народним депутатом 
України Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України.

Зважаючи на актуальність даних законодавчих ініціатив в умовах 
широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію 
України, Комітет рекомендував Верховній Раді України вказані законопроекти 
включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в 
цілому. 



Враховуючи нагальність питань, які врегульовуються зазначеними 
проектами Законів, а також їх підготовленість до розгляду у Верховній Раді 
України з урахуванням висновків Головного науково-експертного управління та 
зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, 
просимо включити до порядку денного найближчого пленарного засідання 
Верховної Ради України наступні проекти Законів 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 року, поданий народним депутатом України Горбенком Р.О. та 
іншими народними депутатами України;

- Про внесення зміни до статті 20 Закону України «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 року, поданий народним депутатом 
України Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України.
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