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                                                                                           До реєстр. № 7549  
                від 11.07.2022                 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

                                                                   
                                             ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо назви та предмета відання 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», внесений народними депутатами України Горбенком Р.О. та іншими (всього 10 підписів) (реєстр. № 7549 від 11.07.2022)

Згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. від 12 липня 2022 року (електронна картка документа (958094) Комітет на засіданні 15 липня ц.р. (протокол № 119) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо назви та предмета відання 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», внесений народними депутатами України Горбенком Р.О. та іншими (всього 10 підписів)                      (реєстр. № 7549 від 11.07.2022). 
Метою прийняття проекту Постанови, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є приведення назви 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 та окремого його предмета відання у відповідність до сучасних реалій, зумовлених широкомасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України та до чинної редакції Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». 
У зв’язку з цим, пропонується внести зміни до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року реєстр. № 19-IX та додатку до неї, а також до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року                    реєстр. № 20-IX виклавши назву 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 в такій редакції:        
«Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних
відносин».
Разом з цим, автори проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр.                 № 7549) пропонують викласти одне з питань предмета відання зазначеного Комітету в такій редакції: «відновлення та розвиток деокупованих територій України».           
Комітет зазначив, що проект Постанови Верховної Ради України                    (реєстр. № 7549) внесено на реєстрацію згідно з частиною першою статті 89,                  частиною другою статті 90 та частиною другою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписами осіб, які мають право законодавчої ініціативи, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом.  
По суті запропонованих змін Комітет звернув увагу на таке. 
Верховною Радою України 21 квітня 2022 року було внесено зміни до  положень частини першої статті 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», якими передбачено, що тимчасово окупованою територією визначається: 
1) сухопутна територія тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, водні об’єкти або їх частини, що знаходяться на цих територіях; 
2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території інших тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України; 
3) інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України. 
4) надра під територіями, зазначеними у пунктах 1, 2 і 3 цієї частини, і повітряний простір над цими територіями. 

З огляду на це, запропонована нова редакція назви Комітету та його предмета відання охоплює всі з наведених вище територій, які визначаються тимчасово окупованими.
Комітет зазначив, що відповідно до положень частини четвертої статті 5 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Верховна Рада України може утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання. 
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо назви та предмета відання 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», внесений народними депутатами України Горбенком Р.О. та іншими (всього 10 підписів) (реєстр. № 7549 від 11.07.2022), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, розглянути цей проект Постанови та прийняти його в цілому.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету. 
  

Голова Комітету 						            С.В.КАЛЬЧЕНКО
















