
 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

від 7 листопада 2018 року 

 

 

 

 

Про проект Закону України про внесення зміни до статті 7 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України»  

(реєстр. № 9087) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення зміни до статті 7 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» (реєстр. № 9087 від 17.09.2018), 

поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується у частині третій статті 7 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» слова «діти-інваліди» замінити словами «діти з 

інвалідністю». 

Верховною Радою України 2 жовтня поточного року прийнятий 

ініційований народними депутатами - членами Комітету Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування 

терміна «особа з інвалідністю» та похідних від нього» № 2581-VIII від 

02.10.2018  (далі – Закон 2581), яким внесені відповідні зміни до 75 законів, у 

тому числі до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 



правовий режим на тимчасово окупованій території України». Закон 2581 набув 

чинності 04.11.2018.  

Головне наукове-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

також зазначає, що поданий проект є таким, що втратив актуальність. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 

(реєстр. № 9087 від 17.09.2018 року), поданий Кабінетом Міністрів України, 

зняти з розгляду як такий, що втратив актуальність. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету      О.ТРЕТЬЯКОВ 


