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До реєстр. № 8088 від 29.09.2022

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і 
міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному 17 
жовтня 2022 року (протокол № 68), розглянув проект Закону України про внесення 
змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України» щодо деяких питань 
визначення правового статусу тимчасово окупованих територій України в умовах 
воєнного стану, реєстр. № 8088 від 29.09.2022, поданий народним депутатом 
України Горбенком Р.О. та іншими народними депутатами України.

Законопроект спрямований на вдосконалення механізму визначення тимчасово 
окупованих територій в умовах воєнного стану та створення передумов для 
належного застосування положень Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 
на територіях, які були тимчасово окуповані державою-агресором після 24 лютого 
2022 року.

Для досягнення поставленої мети проектом Закону пропонується внести зміни 
до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України», відповідно до яких в умовах 
воєнного стану тимчасово окуповані території, дата початку і дата завершення 
тимчасової окупації визначатимуться Кабінетом Міністрів України. Також Уряд 
наділяється повноваженнями щодо можливості визначати, змінювати і 
скасовувати правовий режим тимчасово окупованої території під час дії в Україні 
правового режиму воєнного стану. Окремою нормою передбачається, що на 
адміністративній межі між тимчасово окупованою територією та іншою 
територією України рішенням Кабінету Міністрів України може запроваджуватися 
тимчасовий прикордонний контроль.

За твердженням ініціаторів реалізація проекту Закону не призведе до зміни 
показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
висновку від 07.10.2022 зазначає, що застосований у проекті Закону підхід, за 
яким відповідні повноваження здійснюватимуться Кабінетом Міністрів України, є 



обґрунтованим і таким, що узгоджується з нормами Конституції України та 
чинного законодавства.

Рада національної безпеки і оборони України та Міністерство з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України у своїх листах, надісланих 
на адресу Комітету, повідомили про підтримку законопроекту, відсутність до 
нього зауважень і пропозицій та про необхідність розгляду вказаного 
законопроекту в першочерговому порядку.

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – членами 
Комітету вказано на його актуальність з огляду на необхідність створення 
передумов для визначення тимчасово окупованих територій України в умовах 
воєнного стану, що, як наслідок, забезпечить громадянам можливість реалізувати 
права і свободи, які відповідно до чинного законодавства пов’язуються із фактом 
визнання території, на якій вони проживали чи проживають, тимчасово 
окупованою.
      Враховуючи викладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній 
Раді України:

- проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України" щодо деяких питань визначення правового статусу тимчасово 
окупованих територій України в умовах воєнного стану, реєстр. № 8088 від 
29.09.2022, поданий народним депутатом України Горбенком Р.О. та іншими 
народними депутатами України, включити до порядку денного восьмої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в першому 
читанні прийняти за основу та в цілому;

- доручити 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 при підготовці відповідного тексту на підпис Голові 
Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 
Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.

Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
співдоповідачем з цього питання визначено народного депутата України – 
Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 
національних меншин і міжнаціональних відносин Ткаченка Максима 
Миколайовича.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                    М. ТКАЧЕНКО


