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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 25 січня 2023 року (протокол № 74), розглянув спеціальну 
доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Щодо 
додержання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації проти України за період 24 лютого – 31 жовтня 2022 року».

За результатами розгляду, керуючись положеннями статті 2323 
Регламенту Верховної Ради України, статті 18 Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», пункту 1 частини 
першої статті 15 та пункту 4 частини першої статті 25 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України», Комітет ухвалив рішення:

1. Взяти  до  відома   спеціальну   доповідь   Уповноваженого Верховної  
Ради  України  з  прав людини "Щодо додержання прав осіб, які постраждали 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України за період 24 
лютого – 31 жовтня 2022 року".

2. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 
дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання питання про 
розгляд спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної  Ради  України  з  
прав людини "Щодо додержання прав осіб, які постраждали внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації проти України за період 24 лютого – 31 
жовтня 2022 року".

3. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 
Верховної Ради України про спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини "Щодо додержання прав осіб, які постраждали 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України за період 24 
лютого – 31 жовтня 2022 року".

4. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
виступаючим від Комітету з цього питання визначено народного депутата 
України – голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 



деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 
національних меншин і міжнаціональних відносин Задорожного Андрія 
Вікторовича.
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