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Про проведення громадської експертизи 

 

Шановний Ігорю Анатолійовичу! 

 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

(далі – Мінреінтеграції), відповідно до підпункту 3 пункту 7 Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року 

№ 976 (далі – Порядок), після розгляду 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), надає відповідь про результати розгляду експертних 

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

відповідної інформації на офіційному вебсайті Мінреінтеграції. 

Мінреінтеграції, відповідно до підпункту 2-1 пункту 7 Порядку, видано наказ 

від 03.11.2021 № 238 «Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію 

експертних пропозицій за результатами проведення громадської експертизи 

діяльності Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України», що додається. 

На виконання пункту 4 згаданого наказу Директоратом захисту прав 

громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії, внесено пропозиції щодо 

подальших заходів за результатами розгляду експертних пропозицій, зокрема:  
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1) Мінреінтеграції розробити на внести на розгляд Уряду в установленому 

законодавством порядку проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, 

позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення» 

з метою виключення норми, відповідно до якої, особа, позбавлена свободи 

внаслідок збройної агресії проти України, після її звільнення, для визнання її такою 

особою має бути включена до переліку звільнених осіб, який формується СБУ. 

Наразі відповідний проект акта готується до направлення на погодження 

заінтересованим органам державної влади; 

2) у разі ухвалення Верховною Радою України законопроекту про 

соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей  

(реєстр. № 6104 від 27.09.2021 р.), внесеного Президентом України, 

Мінреінтеграції, в межах компетенції, забезпечити розробку відповідних проектів 

нормативно-правових актів, передбачених законопроектом, та проведення 

публічних консультацій з представниками заінтересованих сторін щодо 

відповідних проектів актів, відповідно до Порядку проведення консультацій з 

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.  

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики»; 

3) на виконання рішення міжвідомчої комісії з розгляду питань, 

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

збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх 

соціальний захист (далі – Комісія), Мінреінтеграції забезпечити збір, опрацювання 

та представлення на наступному засіданні Комісії пропозицій щодо вдосконалення 

роботи Комісії, наданих членами Комісії, з метою внесення відповідних змін у 

Положення про міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб 

такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та 

здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, затвердженого наказом 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України  

від 17 липня 2020 року № 57, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  

13 серпня 2020 р. за № 779/35062. 

 

Додаток: згадане, на 2 арк. 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра  

з питань європейської інтеграції                                                     Ігор ЯРЕМЕНКО 

 

Пекарчук М. (044) 355 14 56 


