
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

 
1. Мета 

Проект акта розроблений з метою приведення положень законодавства з 
питань національно-патріотичного виховання у відповідність до Закону Укр аїни 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового 
режиму на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон України                         

№ 2217). 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Проект акта розроблено за ініціативою Міністерства молоді та спорту 

України. 

Законом України № 2217 надано визначення терміну «тимчасово окупована 
Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована тер иторія)»  як 

частина території України, в межах яких збройні формування Російської 
Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та  

здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування  
Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою 

встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. Також пунктом 3 
розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України № 2217 доручено Кабінету 

Міністрів України вжити заходів щодо невідкладного оновлення та/або внесення 
змін до законодавства органів виконавчої влади, що випливають з цього Закону. 

Відповідно прийняття зазначеного акта дозволить забезпечити пр иведення 
положень законодавства з питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту 

у відповідність до Закону України № 2217 для забезпечення своєчасної реалізації 
прав громадян з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій 
України. 

 
3. Основні положення проекту акта 

Проектом акта передбачено приведення у відповідність терміну «тимчасово 
окуповані території у Донецькій та Луганській областях та Автономній Республіці 

Крим» у відповідність до Закону України № 2217. 
 

4. Правові аспекти 
Акти законодавства, що містять правові підстави розроблення проекту акта: 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України». 

 

 

 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевих 

бюджетів. 
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6. Позиція заінтересованих сторін 

Проект акта розміщений на офіційному вебсайті Міністерства молоді та 
спорту України для громадського обговорення за посиланням: 

 
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку та не потребує погодження з Всеукраїнською асоціацією 
органів місцевого самоврядування «Українська асоціація р айонних та обласних 

рад», Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація 
міст України», Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування 

«Всеукраїнська асоціація громад», Всеукраїнською асоціацією органів місцевого 
самоврядування «Асоціація об'єднаних територіальних громад» для погодження.  

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує 
погодження із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, 

їхніми об’єднаннями та всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців.  
Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, тому не потребує 

погодження з Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, 
всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками. 

Проект акта не стосується функціонування і застосування української мови 

як державної, тому не потребує погодження з Уповноваженим із захисту 
державної мови. 

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, 
тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з питань 

розвитку науки і технологій, а також наведення ступеня відображення 
рекомендацій, наданих зазначеним органом.  

 
7. Оцінка відповідності 

У проекті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у 
сфері європейської інтеграції; стосуються прав та свобод, гарантованих 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із 
корупцією; створюють підстави для дискримінації.   

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 

громадська ґендерно-правова експертизи не проводилися. 
 

8. Прогноз результатів 
Очікуваний результат реалізації акта – забезпечення реалізації визначених 

законодавством прав громадян, які проживають на території інших тимчасово 
окупованих територіях України, зокрема Запорізької, Харківської, Хер сонської 

областей. 
Ризики, пов’язані з реалізацією акта, відсутні.  
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Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення 
захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток 

регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок 
праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи 

погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та 
навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення 
атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами; 

інші сфери суспільних відносин.  
Інформація щодо впливу реалізації акта на інтереси заінтересованих сторін: 

 
Заінтересована 

сторона 
Вплив реалізації акта 

на заінтересовану 

сторону 

Пояснення очікуваного впливу 

Населення усіх 
вікових категорій 

Позитивний Реалізація акта забезпечить визначені 
законодавством прав громадян, які проживають 

на території інших тимчасово окупованих 
територіях України, зокрема Запорізької, 
Харківської, Херсонської областей. 

Інститути 
громадянського 
суспільства 

Позитивний Реалізація акта сприятиме врахуванню позиції 
громадських об’єднань щодо забезпечення 
реалізації визначених законодавством прав 

громадян, які проживають на території інших 
тимчасово окупованих територіях України, 
зокрема Запорізької, Харківської, Херсонської 

областей. 
Громадські 
активісти 

Позитивний Реалізація акта сприятиме врахуванню думок 
громадських активістів щодо ключових питань 

реалізації визначених законодавством прав 
громадян, які проживають на території інших 

тимчасово окупованих територіях України, 
зокрема Запорізької, Харківської, Херсонської 
областей. 

 

 
Міністр  молоді та спорту України                                                   Вадим ГУТЦАЙТ 
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