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Шановний Руслане Олексійовичу!

На засіданні Комітету 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), проведеному 
27 червня 2022 року, народні депутати України – члени Комітету звернули увагу 
на невідповідність назви Комітету та окремих його предметів відання, які 
визначені у Постанові Верховної Ради України № 19-ІХ «Про перелік, кількісний 
склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого 
скликання» від 29 серпня 2019 року (далі – Постанова), сучасним реаліям та 
чинній редакції Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон).

Відповідно до вказаного Закону тимчасово окупованими територіями 
можуть бути не тільки Автономна Республіка Крим та м. Севастополь, окремі 
території Донецької та Луганської областей, а й інші території України.

Залишення в назві Комітету та у предметах його відання, які передбачені у 
Постанові, прив’язки виключно до тимчасово окупованих територій у 
Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 
Севастополя звужує можливості Комітету щодо розгляду питань, пов’язаних із 
тимчасовою окупацією інших територій України, а також не відповідає як 
сучасним реаліям, зумовленим широкомасштабною військовою агресією 
Російської Федерації проти України, так і окремим положенням чинного 
законодавства. 



Враховуючи зазначене, просимо розглянути можливість здійснення 
передбачених законодавством дій стосовно перейменування Комітету та 
внесення змін до предметів його відання, відповідно до яких діяльність Комітету 
спрямовуватиметься на вирішення питань щодо всіх тимчасово окупованих 
територій України.
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