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Про інформацію Міністерства з питань тимчасово окупованих  

територій та внутрішньо переміщених осіб України щодо стану 

виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Стратегія 

реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополь:  проблемні  питання, шляхи, 

методи та способи» 
 

 

Керуючись статтями 13, 14 Закону України «Про комітети Верховної 

Ради України» та пунктом 4 Постанови Верховної Ради України від  22.09.2016 

№ 1602-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія 

реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи», 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування заслухав на своєму засіданні інформацію Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України щодо стану реалізації даних Рекомендацій та за результатами її 

всебічного обговорення   у х в а л и в : 

1. Інформацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб України щодо стану виконання Рекомендацій 

парламентських слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: 

проблемні питання, шляхи, методи та способи» взяти до відома. 

 2. Зважаючи на необхідність продовження зусиль органів державної 

влади щодо деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої 
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території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, враховуючи 

актуальність виконання завдань, передбачених у вищевказаних 

Рекомендаціях, вважати за доцільне продовження моніторингу стану 

виконання даних Рекомендацій Міністерством з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України. 

3. З метою активізації роботи органів виконавчої влади щодо реалізації 

передбачених Рекомендаціями заходів та налагодження співпраці у цьому 

напрямку з парламентськими комітетами, запропонувати Міністерству з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України щоквартально інформувати Комітет з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування про стан 

виконання даних Рекомендацій. 
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