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МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ  

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

________________________                 Київ № _____ 
 

Про затвердження заходів, спрямованих на 

реалізацію експертних пропозицій за результатами 

проведення громадської експертизи діяльності 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

 

Відповідно до підпункту 2-1 пункту 7 Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976  

(далі – Порядок), з урахуванням експертних пропозицій за результатами 

проведення громадської експертизи діяльності Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України, надісланих листом громадської 

організації «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля» від 13.10.2021  

(далі – експертні пропозиції) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Директорату захисту прав громадян, постраждалих внаслідок збройної 

агресії: 

1) опрацювати питання внесення змін до діючих та/або розробки нових 

нормативно-правових актів щодо соціального і правового захисту осіб, позбавлених 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, з урахуванням експертних 

пропозицій, зокрема, щодо: 

унормування процедури голосування членів міжвідомчої комісії з розгляду 

питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, та здійснення заходів спрямованих на їх соціальний 

захист; 

виключення норми щодо необхідності включення звільненої особи до 

сформованого СБУ переліку звільнених осіб для прийняття рішення про визнання 

особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти 

України; 



 

 

2) забезпечити проведення публічних консультацій з представниками 

заінтересованих сторін щодо проектів нормативно-правових актів з питань 

соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної 

агресії проти України, розроблених Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, відповідно до Порядку проведення консультацій з 

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року 

№ 996; 

 

3) опрацювати питання письмового повідомлення заявників про 

результати розгляду заяв і суті прийнятого рішення; 

 

4) протягом семи робочих днів внести заступнику Міністра з питань 

європейської інтеграції Яременку І.О. пропозиції щодо подальший заходів за 

результатами розгляду експертних пропозицій; 

 

5) протягом десяти робочих днів забезпечити надання ініціатору 

громадської експертизи письмової відповіді про результати розгляду експертних 

пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням 

відповідної інформації на офіційному вебсайті Мінреінтеграції. 

 

 

Державний секретар               Костянтин ВАЩЕНКО 


