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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
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України» у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 

(реєстр. №7157, н.д. Р.Стефанчук та інші, повторний розгляд). 

ІІ. Різне 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 

20 народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, Л.Білозір, Г.Бондар, В.Гузь, 

Д.Гурін, О.Дунда, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Літвінов, 

Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, М.Саврасов, Д.Чорний, 

І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 
 

 

*** 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України» у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 

(реєстр. №7157, н.д. Р.Стефанчук та інші, повторний розгляд). 

ІІ. Різне 
 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України О.Совгирі про проект 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» у 

зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (реєстр. №7157, 

н.д. Р.Стефанчук та інші, повторний розгляд).  

Очільник Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що законопроект з 

реєстр. №7157 був розглянутий на засіданні Комітету 14 березня 2022 року, однак 

з метою консолідації зусиль щодо прийняття вказаного проекту Парламентом 

України виникла необхідність внести зміни до попереднього висновку Комітету в 

частині уточнення пропозицій Комітету до тексту даного проекту Закону. 
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Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії – запропонувати 

Комітету рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, частини 

п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України (реєстр. № 7157) за 

основу та в цілому з урахуванням таких пропозицій Комітету: 

1. Зміни до частини п’ятої статті 8 Закону викласти в такій редакції: 

«5. На тимчасово окупованій території вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, 

міських голів, будь-які інші вибори і референдуми не проводяться».  

2. В новій частині п’ятій статті 9 слова «Вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, 

міських голів, місцеві і будь-які інші референдуми» замінити словами «Вибори 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, 

сільських, селищних, міських голів, будь-які інші вибори і референдуми». 

3. Зміни до статей 11, 111, 13 і 131 Закону викласти в такій редакції: 

«6) у статті 11: 

доповнити частиною першою такого змісту: 

«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, 

передбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під 

територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, і 

повітряного простору над цими територіями. 

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету Міністрів України положення 

цієї статті можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені 

пунктом 3 частини першої статті 3 цього Закону, надра під територіями, 

зазначеними у пункті 3  частини першої статті 3 цього Закону, і повітряний простір 

над цими територіями». 

У зв’язку з цим частини першу – сьому вважати відповідно частинами другою 

– восьмою; 

7) у статті 111: 

доповнити новою частиною першою такого змісту: 

«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, 

передбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під 

територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, і 

повітряного простору над цими територіями. 

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету Міністрів України положення 

цієї статті можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені 

пунктом 3 частини першої статті 3 цього Закону, надра під територіями, 

зазначеними у пункті 3  частини першої статті 3 цього Закону, і повітряний простір 

над цими територіями». 
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У зв’язку з цим частини першу – четверту вважати відповідно частинами 

другою – п’ятою; 

8) у статті 13: 

доповнити новою частиною першою такого змісту: 

«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, 

передбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під 

територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, і 

повітряного простору над цими територіями. 

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету Міністрів України положення 

цієї статті можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені 

пунктом 3 частини першої статті 3 цього Закону, надра під територіями, 

зазначеними у пункті 3  частини першої статті 3 цього Закону, і повітряний простір 

над цими територіями». 

У зв’язку з цим частини першу – десяту вважати відповідно частинами 

другою – одинадцятою; 

9) у статті 131: 

доповнити новою частиною першою такого змісту: 

«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, 

передбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під 

територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, і 

повітряного простору над цими територіями. 

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету Міністрів України положення 

цієї статті можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені 

пунктом 3 частини першої статті 3 цього Закону, надра під територіями, 

зазначеними у пункті 3  частини першої статті 3 цього Закону, і повітряний простір 

над цими територіями». 

У зв’язку з цим частини першу – п’яту вважати відповідно частинами другою 

– шостою.» 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України О.Совгиря. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного сьомої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України (реєстр. № 7157), внесений народними 

депутатами України Р.Стефанчуком, О.Корнієнком, О.Совгирею та іншими 

народними депутатами України; 

- рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України» у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України (реєстр. № 7157) за основу та в цілому з урахуванням висловлених 

пропозицій Комітету; 
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- у разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 7157 за основу та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника Голови 

Комітету А.Загоруйко. 

Очільник Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції, 

водночас нагадавши присутнім, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти 

можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого 

Верховною Радою України складу членів комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 

93 Регламенту Верховної Ради України  включити до порядку денного сьомої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України» у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України (реєстр. № 7157), внесений народними 

депутатами України Р.Стефанчуком, О.Корнієнком, О.Совгирею та іншими 

народними депутатами України. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, частини 

п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України (реєстр. № 7157) за основу та в цілому 

з урахуванням таких пропозицій Комітету: 

1. Зміни до частини п’ятої статті 8 Закону викласти в такій редакції: 

«5. На тимчасово окупованій території вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських 

голів, будь-які інші вибори і референдуми не проводяться».  

2. В новій частині п’ятій статті 9 слова «Вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських 

голів, місцеві і будь-які інші референдуми» замінити словами «Вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, 

селищних, міських голів, будь-які інші вибори і референдуми». 

3. Зміни до статей 11, 111, 13 і 131 Закону викласти в такій редакції: 

«6) у статті 11: 

доповнити частиною першою такого змісту: 
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«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, 

передбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під 

територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, і 

повітряного простору над цими територіями. 

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету Міністрів України положення цієї 

статті можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені пунктом 

3 частини першої статті 3 цього Закону, надра під територіями, зазначеними у пункті 

3  частини першої статті 3 цього Закону, і повітряний простір над цими територіями». 

У зв’язку з цим частини першу – сьому вважати відповідно частинами другою 

– восьмою; 

7) у статті 111: 

доповнити новою частиною першою такого змісту: 

«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, 

передбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під 

територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, і 

повітряного простору над цими територіями. 

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету Міністрів України положення цієї 

статті можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені пунктом 

3 частини першої статті 3 цього Закону, надра під територіями, зазначеними у пункті 

3  частини першої статті 3 цього Закону, і повітряний простір над цими територіями». 

У зв’язку з цим частини першу – четверту вважати відповідно частинами 

другою – п’ятою; 

8) у статті 13: 

доповнити новою частиною першою такого змісту: 

«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, 

передбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під 

територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, і 

повітряного простору над цими територіями. 

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету Міністрів України положення цієї 

статті можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені пунктом 

3 частини першої статті 3 цього Закону, надра під територіями, зазначеними у пункті 

3  частини першої статті 3 цього Закону, і повітряний простір над цими територіями». 

У зв’язку з цим частини першу – десяту вважати відповідно частинами другою 

– одинадцятою; 

9) у статті 131: 

доповнити новою частиною першою такого змісту: 

«1. Положення цієї статті застосовуються до тимчасово окупованої території, 

передбаченої пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, надр під 

територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, і 

повітряного простору над цими територіями. 

В умовах воєнного стану рішенням Кабінету Міністрів України положення цієї 

статті можуть бути поширені на тимчасово окуповані території, передбачені пунктом 

3 частини першої статті 3 цього Закону, надра під територіями, зазначеними у пункті 

3  частини першої статті 3 цього Закону, і повітряний простір над цими територіями». 



 7 

У зв’язку з цим частини першу – п’яту вважати відповідно частинами другою 

– шостою.» 

3. У разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 7157 за основу та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

4. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника Голови 

Комітету А.Загоруйко. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднаний 

21 народний депутат України – член Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно (О.Аліксійчук, В.Балога, В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

І.Гузь, Д.Гурін, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, 

О.Літвінов, Д.Микиша, В.М’ялик, Т.Плачкова, В.Поляк, В.Рубльов, М.Саврасов, 

Д.Чорний, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

15 березня 2022 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України» у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 

(реєстр. №7157, н.д. Р.Стефанчук та інші, повторний розгляд). 

ІІ. Різне 


