Станом на 9 жовтня 2018 р.
ІНФОРМАЦІЯ
щодо стану розгляду законопроектів, з опрацювання яких Комітет визначено головним
№
п/п
1.

Назва проекту

Висновок
Головного Рішення Комітету
науково-експертного
управління
Проект Закону про внесення змін 09.02.15 - законопроект 16.09.15 - повернути суб’єктам права
до
Закону
України
«Про потребує доопрацювання законодавчої ініціативи на доопрацювання
реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні» (щодо
розширення категорій репресованих,
що
підлягають
реабілітації), реєстр. № 1080 від
27.11.2014 р., внесений народними
депутатами України Бубликом
Ю.В., Головком М.Й., Іллєнком
А.Ю.,
Левченком
Ю.В.,
Марченком О.О., Осуховським
О.І.

2.

3.

4.

Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
національні меншини в Україні»,
реєстр. № 1111 від 28.11.2014 р.,
внесений народними депутатами
України
Левченком
Ю.В.,
Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю.,
Бубликом Ю.В., Марченком О.О.,
Головком М.Й.
Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні» та деяких
інших законів України щодо
впорядкування виплат жертвам
політичних репресій, реєстр. №
1170 від 02.12.2014 р., внесений
народним депутатом України
Шухевичем Ю.Р.
Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України
(щодо
правового
врегулювання роботи громадських
об’єднань
та
приведення
нормативно-правових актів до
норм чинного законодавства),
реєстр. № 1232 від 04.12.2014 р.,
внесений народними депутатами
України
Бубликом
Ю.В.,
Левченком Ю.В., Осуховським
О.І., Іллєнком А.Ю., Головком
М.Й., Марченком О.О.

18.02.16 - законопроект 12.04.17 - повернути суб'єктам права
доцільно відхилити
законодавчої ініціативи на доопрацювання

22.01.15 - законопроект
може бути прийнятий за
основу з врахуванням
висловлених зауважень

24.12.14 – направити до КМУ для одержання
експертного висновку
11.02.15 – прийняти за основу
24.05.17 – прийняти у другому читанні та в
цілому
04.11.18 - повернути Комітету з питань прав
людини,
національних
меншин
і
міжнаціональних відносин для доопрацювання
та внесення на повторне друге читання

24.03.15 - законопроект 19.09.15 – прийняти за основу
доцільно відхилити

5.

6.

7.

Проект Закону про державне
замовлення будівництва тимчасового житла для внутрішньо
переміщених осіб, реєстр. № 1442
від 11.12.2014 р., внесений
народним депутатом України
Королевською Н.Ю.
Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків,
реєстр. № 1445 від 11.12.2014 р.,
внесений народним депутатом
України Королевською Н.Ю.
Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України
(щодо
забезпечення
рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків у виборчому процесі),
реєстр. № 1456 від 12.12.2014 р.,
внесений народними депутатами
України Кондратюк О.К., Іоновою
М.М., Геращенко І.В., Гриневич
Л.М., Немирею Г.М., Тарасюком
Б.І., Пацканом В.В., Кужель О.В.,
Семераком О.М.

16.01.17 - законопроект 18.01.17 – повернути суб’єктам права
потребує доопрацювання законодавчої ініціативи на доопрацювання
24.12.14 – направити до КМУ для одержання
експертного висновку
20.04.15 - законопроект 02.09.15 – повернути на доопрацювання
може бути прийнятий за
основу з урахуванням 24.12.14 – направити до КМУ для одержання
висловлених зауважень
експертного висновку

24.03.15 - законопроект 22.04.15 – прийняти за основу
може бути прийнятий за
основу з урахуванням 24.12.14 – направити до КМУ для одержання
висловлених зауважень
експертного висновку

Проект Закону про внесення змін
до Закону України «Про правовий
статус іноземців та осіб без
громадянства» (щодо поліпшення
умов інвестиційної діяльності в
Україні), реєстр. № 1476 від
16.12.2014 р., внесений народними
депутатами України Пинзеником
В.М., Гринівим І.О., Іоновою
М.М.
9. Проект Закону про документи
України, що посвідчують особу та
дають право виїзду за кордон,
реєстр. № 1632 від 25.12.2014 р.,
внесений народними депутатами
України Пацканом В.В., Чумаком
В.В., Немирею Г.М., Шкрум А.І.,
Соболєвим Є.В., Остріковою Т.Г.,
Гопко Г.М., Кривенком В.М.,
Лещенком С.А., Медуницею О.В.,
Горватом Р.І., Заліщук С.П.
10. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
громадянство України» (щодо
спрощення порядку прийняття до
громадянства України окремих
категорій осіб), реєстр. № 1901 від
02.02.2015 р., внесений народними
депутатами України Ляшком О.В.,
Чижмарем Ю.В., Вовком В.І.,
Поповим І.В., Лозовим А.С.
8.

21.05.15 - законопроект 14.07.15 – повернути на доопрацювання
доцільно повернути на
доопрацювання
з
урахуванням висловлених
зауважень та пропозицій

12.02.15 - законопроект 22.04.15 – прийняти за основу
може бути прийнятий за
основу з урахуванням
висловлених зауважень

06.04.15 - законопроект 20.05.15 – прийняти у другому читанні
доцільно
повернути 08.04.15 – прийняти за основу
суб’єкту
права
законодавчої ініціативи на
доопрацювання

11. Проект Закону про внесення змін 29.09.15 - законопроект
до
Закону
України
«Про потребує доопрацювання
забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території
України»
щодо
посилення
контролю за переміщенням осіб та
вантажів
(товарів)
через
тимчасово окуповану територію),
реєстр. № 2004а від 03.06.2015 р.,
внесений народними депутатами
України Лапіним І.О., Левусом
А.М.,
Висоцьким
С.В.,
Тимошенком Ю.В., Мосійчуком
І.В, Лубінцем Д.В., Парубієм А.В.,
Матківським Б.М., Антонищаком
А.Ф., Гаврилюком М.В., Соляром
В.М.,
Величковичем
М.Р.,
Медуницею О.В., Бондарем М.Л.
12. Проект Закону про внесення змін 29.09.15
до
Закону
України
«Про
забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території
України»
щодо
скасування
перепусток
та
визначення
прозорих правил переміщення
осіб, вантажів (товарів) через
тимчасово окуповану територію,
реєстр. № 2004а-1 від 17.06.2015
р., внесений народним депутатом
України Веселовою Н.В.

07.10.15 – повернути суб’єктам права
законодавчої ініціативи на доопрацювання

07.10.15
– повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання

13. Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
реєстрації місця проживання та
місця перебування фізичних осіб в
Україні
органами
місцевого
самоврядування, реєстр. № 2092
від 10.02.2015 р., внесений
народними депутатами України
Деркачем А.Л., Развадовським
В.Й.,
Бандуровим
В.В.,
Єремеєвим І.М., Молотком І.Ф.
14. Проект Закону про внесення змін
до статті 3 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території
України» (щодо обсягу тимчасово
окупованої території, її природних
ресурсів та об’єктів спадщини),
реєстр. № 2159 від 17.02.2015 р.,
внесений народними депутатами
України Курячим М.П., Гаврилюком М.В.

17.04.15 - проект може 20.05.15 – повернути суб’єктам права
бути прийнятий за основу законодавчої ініціативи на доопрацювання
за
умови
врахування
висловлених зауважень

30.03.15 - законопроект 22.02.17 – прийняти за основу
може бути прийнятий за
основу з урахуванням
наведених зауважень

15. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб»
(щодо
компенсації
вартості
пошкодженого майна), реєстр. №
2167 від 18.02.2015 р., внесений
народними депутатами України
Логвинським Г.В., Пацканом В.В.,
Шкрум А.І., Геращенко І.В.,
Немирею Г.М.
16. Проект Постанови про визнання
та засудження репресій органів
ра-дянської
військової
адміністрації, здійснених проти
угорців та німців Закарпаття під
час Другої світової війни та у
повоєнний час, реєстр. № 2390а
від 17.07.2015 р., внесений
народним депутатом України
Брензовичем В.І.
17. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб»
(щодо отримання комунальних
послуг), реєстр. № 2481 від
27.03.2015 р., внесений народними
депутатами України Геращенко
І.В., Кондратюк О.К., Іоновою
М.М.,
Войцеховською
С.М.,
Луценко І.С., Гриневич Л.М.

16.03.15 – законопроект 08.04.15 – прийняти за основу
може бути прийнятий за
основу
з
наступним
урахуванням висловлених
зауважень і пропозицій

07.10.15 – прийняти за основу і в цілому

20.05.15 – ГНЕУ в цілому 14.07.15 – прийняти за основу
не заперечує проти його
прийняття

18. Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України (щодо вдосконалення
порядку
в’їзду
на
неконтрольовану тери-торію та
виїзду з неї громадян України та
іноземців (осіб без громадянства),
реєстр. № 2488 від 30.03.2015 р.,
внесений народними депутатами
України
Долженковим
О.В.,
Артеменком А.В.
19. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
звернення
громадян»
щодо
строків
розгляду
звернень
громадян, реєстр. № 2510а від
17.08.2015 р., внесений народним
депутатом України Шухевичем
Ю.Р.
20. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
закордонних українців» (щодо
набуття статусу неповнолітніми),
реєстр. № 3029 від 03.09.2015 р.,
внесений народними депутатами
України
Дзюбиком
П.В.,
Мацолою Р.М., Кривенком В.В.

17.03.16 - законопроект
доцільно відхилити

22.02.17 - відхилити

19.11.15 - законопроект 21.09.16 – прийняти за основу
може бути прийнятий за
основу

09.11.15 - законопроект 11.11.15 – повернути суб’єктам права
може бути прийнятий за законодавчої ініціативи на доопрацювання
основу з урахуванням
висловлених зауважень і
пропозицій

21. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
громадянство» щодо прийняття до
громадянства України, реєстр. №
3321 від 13.10.2015 р., внесений
народним депутатом України
Дідичем В.В.
22. Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України (щодо правового статусу
іноземців
та
осіб
без
громадянства, які брали участь у
захисті територіальної цілісності
та
недоторканості
України),
реєстр. № 3433 від 09.11.2015 р.,
внесений народними депутатами
України
Білецьким
А.Є.,
Луценком І.В., Петренком О.М.
23. Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України (щодо правового статусу
іноземців
та
осіб
без
громадянства, які брали участь у
захисті територіальної цілісності
та
недоторканості
України),
реєстр. № 3433-1 від 12.11.2015 р.,
внесений народним депутатом
України Веселовою Н.В.

18.03.16 - законопроект 01.06.16 – прийняти за основу
може бути прийнятий за
основу

21.03.16 - законопроект 11.05.16 – прийняти за основу
може бути прийнятий за
основу
за
умови
врахування висловлених
зауважень

21.03.16 - положення 11.05.16 – відхилити
даного законопроекту є
тотожними (за винятком
одного
додаткового
абзацу) з положеннями
основного законопроекту
№ 3433 від 09.11.2015 р.
ГНЕУ
рекомендувало
прийняти
за
основу
законопроект №3433, у
зв’язку з чим потреби у
прийнятті
даного
законопроекту немає

24. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
забезпечення прав та свобод
громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території
України»
щодо
механізму
відновлення втрачених матеріалів
справи, реєстр. № 3343 від
19.10.2015 р., внесений народним
депутатом України Князевичем
Р.П.
25. Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
забезпечення
безкоштовним
харчуванням дітей внутрішньо
переміщених осіб, реєстр. № 3459
від 11.11.2015 р., внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.
26. Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
забезпечення
безкоштовним
харчуванням дітей внутрішньо
переміщених осіб, реєстр. № 34591 від 16.11.2015 р., внесений
народним депутатом України
Веселовою Н.В.

08.12.15 - законопроект 22.02.17 - відхилити
доцільно
повернути
суб’єкту
права
законодавчої ініціативи на
доопрацювання

09.03.16 - законопроект 11.11.15 – відхилити
доцільно
повернути
суб’єктам
права
законодавчої ініціативи на
доопрацювання

10.03.16 - законопроект 07.06.17 – прийняти у другому читанні і в
доцільно
повернути цілому
суб’єктам
права 11.11.15 – прийняти за основу
законодавчої ініціативи на
доопрацювання

27. Проект Закону про встановлення
мораторію
на
примусове
повернення,
видворення
та
екстрадицію іноземців та осіб без
громадянства, які брали участь в
антитерористичній операції чи
забезпечували
її
проведення,
реєстр. № 3468 від 12.11.2015 р.,
внесений народними депутатами
України Тимчуком Д.Б., Вінником
І.Ю.
28. Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України
(щодо
гармонізації
законодавства у сфер запобігання
та протидії дискримінації із
правом Європейського Союзу),
реєстр. № 3501 від 20.11.2015 р.,
внесений народними депутатами
України
Геращенко
І.В.,
Климпуш-Цинцадзе І.О., Іоновою
М.М., Найємом М.М., Лещенком
С.А., Масоріною О.С., Заліщук
С.П.

09.02.16 - законопроект 01.06.16 – повернути суб’єктам права
доцільно відхилити
законодавчої ініціативи на доопрацювання

15.12.15 - законопроект 30.03.16 – прийняти у другому читанні і в
доцільно
повернути цілому
суб’єктам
права
законодавчої ініціативи на
доопрацювання

29. Проект Закону про внесення змін
до статті 10 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території
України» щодо виїзду та в’їзду на
територію України, реєстр. №
3606 від 09.12.2015 р., внесений
народним депутатом України
Березою Ю.М.
30. Проект Закону про внесення змін
до Закону України «Про свободу
пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні»
(щодо
надання
притулку
бездомним особам), реєстр. №
3833 від 28.01.2016 р., внесений
народними депутатами України
Розенблатом Б.С., Мельничуком
І.І., Лубінцем Д.В., Гарбузом
Ю.Г., Гордєєвим А.А., Чубарович
Р.А.
31. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб»
щодо реалізації права внутрішньо
переміщених осіб на житло,
реєстр. № 4021 від 04.02.2016 р.,
внесений народним депутатом
України Веселовою Н.В.

22.03.16 - законопроект 22.02.17 - повернути суб'єкту права
може бути прийнятий за законодавчої ініціативи на доопрацювання
основу з урахуванням
висловлених зауважень

14.04.16 - законопроект
може бути прийнятий за
основу з урахуванням
висловленої пропозиції

11.05.16 – прийняти за основу і в цілому
08.02.17 – прийняти в другому читанні та в
цілому
03.04.18 – прийняти у другому читанні і в
цілому

21.12.16 - законопроект 21.12.16
– повернути суб’єкту права
доцільно повернути на законодавчої ініціативи на доопрацювання
доопрацювання

32. Проект Закону про внесення зміни
до статті 3 Закону України «Про
свободу пересування та вільний
вибір
місця
проживання
в
Україні», реєстр. № 4022а від
15.07.2016 р., внесений народними
депутатами України Немирею
Г.М., Пацканом В.В., Фельдманом
О.Б.,
Брензо-вичем
В.І.,
Веселовою Н.В.
33. Проект Закону про внесення зміни
до
Закону
України
«Про
тимчасові заходи на період
проведення
антитерористичної
операції» (щодо особливостей
оформлення
документів,
що
посвідчують
особу
та
підтверджують
громадянство
України», реєстр. № 4023а від
15.07.2016 р., внесений народними
депутатами України Немирею
Г.М., Пацканом В.В., Фельдманом
О.Б.,
Брензо-вичем
В.І.,
Веселовою Н.В.
34. Проект Закону про захист прав
осіб, які проходять опитування
(дослідження)
на
поліграфі,
реєстр. № 4094 від 17.02.2016 р.,
внесений народним депутатом
України Тетеруком А.А.

27.09.16 - законопроект 19.10.16 – прийняти за основу і в цілому
може бути прийнятий за
основу

06.10.16 - законопроект 12.04.17 - прийняти за основу
може бути прийнятий за 04.07.18 – прийняти у другому читанні і в
основу з урахуванням цілому
висловлених зауважень та
пропозицій

08.07.16 - законопроект 03.11.16 – повернути суб’єкту законодавчої
доцільно відхилити
ініціативи на доопрацювання

35. Проект Закону про поліграфологічну діяльність, реєстр. №
4094-1 від 04.03.2016 р., внесений
народним депутатом України
Журжієм А.В.
36. Проект Закону про внесення зміни
до статті 19 Закону України «Про
громадянство України» (щодо
втрати громадянства України за
вчинення злочинів проти основ
національної безпеки України),
реєстр. № 4115 від 19.02.2016 р.,
внесений народними депутатами
України Немировським А.В.,
Березою Ю.М., Тетеруком А.А.,
Тимчуком Д.Б., Развадовським
В.Й., Рибчинським Є.Ю.
37. Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо першочергового
забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб, реєстр. № 4290
від 23.03.2016 р., внесений
народним депутатом України
Левченком Ю.В.

12.07.16 - законопроект 03.11.16 – повернути суб’єкту законодавчої
доцільно відхилити
ініціативи на доопрацювання

01.04.16 – ГНЕУ не може 13.07.16 – повернути суб’єктам законодавчої
підтримати
прийняття ініціативи на доопрацювання
законопроекту

15.06.16 – ГНЕУ не 03.11.16 – відхилити
підтримує
прийняття
цього законопроекту

38. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
звернення
громадян»
(щодо
посилення захисту прав учасників
бойових дій та антитерористичної
операції, членів сімей Героїв
Небесної Сотні при розгляді
звернень громадян), реєстр №
4761 від 02.06.2016 р., внесений
народними депутатами України
Савченко Н.В., Івченком В.Є.,
Абдулліним О.Р., Немирею Г.М.,
Кожем’якіним А.А., Євтушком
С.М. та іншими.
39. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні» (щодо
реабілітації
дітей
жертв
політичних репресій), реєстр. №
4979 від 14.07.2016 р., внесений
Мусієм О.С., Парубієм А.В.,
Гринівим І.О., Шухевичем Ю.Р.,
Немирею Г.М., Іллєнком А.Ю. та
іншими.

28.07.16 - законопроект 21.09.16 – питання обговорено
доцільно повернути на
доопрацювання

16.09.16 - ГНЕУ в цілому 21.09.16 – прийняти за основу
підтримує
ідею
законопроекту

40. Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України (Щодо реалізації права
внутрішньо переміщених осіб на
безоплатне
тимчасове
проживання), реєстр. № 5107 від
09.09.2016 р., внесений народними
депутатами України Тарутою
С.О., Веселовою Н.В.
41. Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення
деяких
положень
під
час
виконання міжнародних договорів
України про реадмісію, реєстр. №
5344 від 02.11.2016 р., внесений
народними депутатами України
Пацканом В.В., Логвинським Г.В.,
Мацолою Р.М, Кобцевим М.В. та
іншими.
42. Проект Закону про внесення змін
до Закону України "Про правовий
статус іноземців та осіб без
громадянства" (щодо процедури
визначення статусу особи без
громадянства), реєстр. № 5385 від
10.11.2016 р., внесений Кабінетом
Міністрів України.

21.12.16 - законопроект 21.12.16 – прийняти за основу
доцільно повернути на
доопрацювання

09.02.17
ГНЕУ 06.04.17 – прийняти за основу
висловлює зауваження до
поданого законопроекту

24.11.16 - законопроект 18.01.17 – повернути суб’єктам права
потребує доопрацювання
законодавчої ініціативи на доопрацювання

43. Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо заборони особам,
уповно-важеним на виконання
функцій держави або місцевого
самовря-дування, перебувати на
окупованій території, реєстр. №
5415 від 17.11.2016 р., внесений
народними депутатами України
Купрієм В.М., Дідичем В.В.,
Денисенком А.С.
44. Проект Закону про правовий
статус осіб, зниклих безвісти,
реєстр. № 5435 від 22.11.2016 р.,
внесений народними депутатами
України Геращенко І.В., Іоновою
М.М., Луценко І.С., Фріз І.В. та
іншими.

20.02.17 - законопроект
доцільно відхилити

22.02.17 - відхилити

01.06.17 - ГНЕУ не
підтримує прийняття
законопроекту у
запропонованому вигляді

07.06.17 – направити законопроект до
головного комітету для підготовки на повторне
перше читання
24.05.18 – прийняти у другому читанні і в
цілому в остаточній редакції, запропонованій
Комітетом

45. Проект Закону про правовий
статус осіб, зниклих безвісти,
реєстр. № 5435-1 від 05.12.2016 р.,
внесений народним депутатом
України Найємом М.
46. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
"Про
забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб",
реєстр. № 5454 від 25.11.2016 р.,
внесений народними депутатами
України Недавою О.А., Сусловою
І.М.

02.06.17 – ГНЕУ не
підтримує прийняття
поданого законопроекту

07.06.17 - відхилити

20.12.16 - законопроект 21.12.16 – повернути суб’єктам права
доцільно відхилити
законодавчої ініціативи на доопрацювання

47. Проект Закону про внесення змін
до статті 16 Закону України "Про
правовий статус іноземців та осіб
без
громадянства"
(щодо
приватних домашніх робітників та
місцевого персоналу іноземних
диппредставництв), реєстр. №
5509 від 08.12.2016 р., внесений
Кабінетом Міністрів України.
48. Проект Закону про внесення зміни
до статті 17 Закону України "Про
забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території
України" щодо врегулювання
питання припинення органів,
утворених
органами
влади
Автономної Республіки Крим,
реєстр № 6032 від 06.02.2017 р.,
внесений Кабінетом Міністрів
України.
49. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
"Про
забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб"
щодо захисту житлових прав
студентів, реєстр. № 6142,
внесений народним депутатом
України Писаренком В.В.

30.01.17 – ГНЕУ
підтримує прийняття
проекту у першому
читанні за основу

21.06.17 – прийняти у другому читанні і в
цілому
08.02.17 – прийняти за основу

27.02.17 - законопроект
доцільно повернути на
доопрацювання

12.04.17 - повернути суб'єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання

11.05.17 - законопроект
12.07.17 - прийняти за основу
доцільно повернути
04.07.18 – прийняти у другому читанні і в
суб’єктам права
цілому
законодавчої ініціативи на
доопрацювання.

50. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
"Про
громадянство України" щодо
реалізації
права
змінити
громадянство, реєстр. № 6175 від
13.03.2017
р.,
внесений
Президентом України.
51. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
"Про
громадянство України" щодо
заборони мати громадянство іншої
держави особам, уповноваженим
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування та
врегулювання деяких аспектів
порядку зміни громадянства,
реєстр. № 6175-1 від 15.03.2017 р.,
внесений народними депутатами
України Вілкулом О.Ю., Бойком
Ю.А.
52. Проект Закону про внесення зміни
до статті 7 Закону України "Про
відновлення
прав
осіб,
депортованих за національною
ознакою", реєстр. № 6228,
внесений Кабінетом Міністрів
України.

14.03.17 – ГНЕУ
висловлює зауваження до
поданого законопроекту

04.04.17 - направити законопроект до
головного комітету для підготовки на повторне
перше читання

03.04.17 - законопроект
доцільно відхилити

04.04.17 - повернути законопроект суб’єктам
права законодавчої ініціативи на
доопрацювання

10.04.17 – ГНЕУ
висловлює зауваження та
пропозиції до поданого
законопроекту

12.07.17 - прийняти за основу

53. Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України
(щодо перетворення
електронних
петицій
у
ефективний механізм комунікації
влади і суспільства), реєстр. №
6655 від 27.06.2017 р., внесений
народними депутатами України
Шиньковичем А.В., Герегою О.В.
54. Проект Закону про визнання
політичними
в'язнями
осіб,
позбавлених свободи з політичних
мотивів за рішенням органів влади
Російської Федерації, та умови і
порядок надання їм державної
соціальної допомоги та пільг,
реєстр. № 6700 від 13.07.2017 р.,
внесений народним депутатом
України Джемілєвим М.
55. Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
посилення
парламентського
контролю за захистом прав та
свобод внутрішньо переміщених
осіб; осіб, що проживають на
тимчасово окупованих територіях
та на території проведення
антитерористичної
операції,
реєстр. № 7027 від 16.08.2017 р.,
внесений народним депутатом
України Веселовою Н.В.

19.07.17 - законопроект
доцільно відхилити

04.10.17 - відхилити

12.03.18 – ГНЕУ
висловлює зауваження до
законопроекту

15.03.18 - повернути суб'єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання

04.10.17 – ГНЕУ не
підтримує прийняття
даного законопроекту

15.11.17 – повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання

56. Проект Закону про внесення змін
до
Закону
України
«Про
закордонних українців» (щодо
співпраці
із
закордонними
українцями), реєстр. № 7033 від
21.08.2017 р., внесений Кабінетом
Міністрів України.
57. Проект Закону про внесення змін
до Закону України "Про свободу
пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні"
(щодо реалізації прав та обов'язків
військовослужбовців
Держспецзв'язку щодо реєстрації
свого місця проживання), реєстр.
№ 7036 від 21.08.2017 р., внесений
Кабінетом Міністрів України.
58. Проект Закону про внесення змін
до Закону України "Про звернення
громадян"
(щодо
розгляду
телефонних
та
електронних
звернень), реєстр. № 7201 від
12.10.2017 р., внесений Кабінетом
Міністрів України.

30.08.17 - законопроект
може бути прийнятий за
основу з урахуванням
висловлених зауважень

21.09.17 – прийняти за основу

08.09.17 – ГНЕУ
висловлює зауваження до
поданого законопроекту

04.10.17 - повернути суб'єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання

07.11.17 - законопроект
17.01.18 - повернути суб'єкту права
доцільно повернути
законодавчої ініціативи на доопрацювання
суб’єкту права
законодавчої ініціативи на
доопрацювання

59. Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення
порядку
підтвердження
громадянства
України
та
встановлення фактів, що мають
юридичне значення, реєстр. №
7211,
внесений
народними
депутатами України Мірошниченком Ю.Р., Мосійчуком І.В.,
Котвіцьким І.О.
60. Проект Закону про внесення змін
до Закону України "Про звернення
громадян"
(щодо
особистого
розгляду звернень певної категорії
громадян), реєстр. № 7214 від
20.10.2017 р., внесений Кабінетом
Міністрів України.
61. Проект Закону про правовий
статус
осіб,
які
незаконно
позбавлені волі незаконними
збройними
формуваннями,
правоохоронними
органами
іноземної держави, або незаконно
засуджені, реєстр. № 7452 від
26.12.2017 р., внесений народними
депутатами України Шухевичем
Ю.Р.,
Третьяковим
О.Ю.,
Білецький А.Є., Петренком О.М.

01.10.18 - законопроект
03.10.18 - повернути суб'єкту права
доцільно повернути
законодавчої ініціативи на доопрацювання
суб’єкту права
законодавчої ініціативи на
доопрацювання

02.11.17 - законопроект
17.01.18 - повернути суб'єкту права
доцільно повернути
законодавчої ініціативи на доопрацювання
суб’єкту права
законодавчої ініціативи на
доопрацювання
28.02.18 - законопроект
15.03.18 - повернути суб'єктам права
доцільно повернути
законодавчої ініціативи на доопрацювання
суб’єктам права
законодавчої ініціативи на
доопрацювання

62. Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
спрощення
реєстрації
актів
цивільного стану для громадян
України,
що
вимушено
залишились
на
тимчасово
окупованій території України або
території України, де органи
влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, реєстр. №
7463 від 28.12.2017 р., внесений
народним депутатом України
Веселовою Н.В.
Закону
про
засади
63. Проект
правового і соціального захисту
заручників,
інших
незаконно
позбавлених волі осіб, реєстр. №
8006 від 06.02.2018 р., внесений
народними депутатами України
Геращенко І.В., Іоновою М.М.,
Джемілєвим М., Чубаровим Р.А.,
Кондратюк О.К. та іншими.
64. Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України з
питань забезпечення захисту прав
внутрішньо переміщених осіб,
реєстр. № 8332, внесений Кабінетом Міністрів України.

29.03.18 - законопроект
доцільно відхилити

03.04.18 - повернути суб'єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання

26.02.18 - законопроект
15.03.18 - повернути суб'єктам права
доцільно повернути
законодавчої ініціативи на доопрацювання
суб’єктам права
законодавчої ініціативи на
доопрацювання

30.08.18 - законопроект
може бути прийнятий у
першому читанні з
урахування висловлених
зауважень та пропозицій

04.09.18 - відкласти розгляд проекту з метою
додаткового опрацювання

65. Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України з
питань забезпечення захисту прав
внутрішньо переміщених осіб,
реєстр. № 8332-1, внесений
народним депутатом України
Вілкулом О.Ю.
66. Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
обліку
та
реєстрації
місця
проживання громадян України на
тимчасово окупованих територіях
Донецької, Луганської областей та
Автономної Республіки Крим,
реєстр.
№
8432,
внесений
народними депутатами України
Геращенком А.Ю., Тарутою С.О.,
Веселовою Н.В., Куримом В.С.,
Павленком Ю.В., Рябчиним О.М.

03.09.18 - позитивні
04.09.18 - відкласти розгляд проекту з метою
моменти проекту № 8332- додаткового опрацювання
1 можуть бути враховані
при доопрацюванні
проекту № 8332 до
другого читання
03.07.18 - законопроект
04.09.18 - прийняти за основу
доцільно повернути
суб’єктам права
законодавчої ініціативи на
доопрацювання

ІНФОРМАЦІЯ
щодо стану розгляду законопроектів, з опрацювання яких Комітет не є головним
№
п/п

Назва проекту

Висновок
Головного
науковоекспертного
управління

Рішення Комітету

1.

2.

3.

4.

Проект Постанови про внесення змін до
Постанови Верховної Ради України «Про
перелік, кількісний склад і предмети відання
комітетів Верховної Ради України восьмого
скликання» щодо предметів відання, реєстр.
№ 1417 від 11.12.2014 р., внесений
народними депутатами України Немирею
Г.М., Пацканом В.В., Сусловою І.М.,
Рабіновичем В.З., Фельдманом О.Б.
Проект Закону про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо
удосконалення кваліфікації злочинів з
ознаками
національної,
расової
чи
релігійної ненависті або ворожнечі, реєстр.
№ 2314а від 08.07.2015 р., внесений
народним депутатом України Дмитренком
О.М.
Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, реєстр. № 5130
від 15.09.2016 р., внесений Кабінетом
Міністрів України.
Проект Закону про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (щодо
удосконалення складання та виконання
бюджетів), реєстр. № 5131 від 15.09.2016 р.,
внесений Кабінетом Міністрів України.

24.12.14 – пропозиції направити до
Комітету з питань Регламенту та
організаційної роботи

11.11.15 – зауваження та пропозиції до
законопроекту надіслати до Комітету з
питань
законодавчого
забезпечення
правоохоронної діяльності

19.10.16
законопроект
доцільно
повернути
на
доопрацювання
14.11.16 – ГНЕУ
висловлює
зауваження до
поданого
законопроекту

19.10.16 - пропозиції надіслати до
Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення
19.10.16 - пропозиції надіслати до
Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення

5.

6.

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
полегшення
доступу
до
правосуддя
внутрішньо переміщених осіб та інших
категорій осіб, права, свободи чи інтереси
яких були порушені внаслідок збройного
конфлікту,
тимчасової
окупації,
надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру, реєстр. № 5183 від
26.09.2016
р.,
внесений
народними
депутатами України Тимошенко Ю.В.,
Немирею Г.М., Рябчиним О.М.
Проект Закону про мови в Україні, реєстр.
№ 5556, внесений народними депутатами
України Лесюком Я.В., Васюником І.В.,
Юринець О.В. та іншими народними
депутатами України.

01.11.16
- 08.12.16 – прийняти за основу. Рішення
законопроект
надіслати до Комітету з питань правової
доцільно
політики та правосуддя.
повернути
на
доопрацювання

06.06.17
- 03.10.18 - Рекомендувати Комітету
законопроект
Верховної Ради України з питань
доцільно
культури і духовності:
повернути
створити робочу групу із залученням
суб’єкту
авторів
зазначених
законопроектів,
законодавчої
представників відповідних міністерств,
ініціативи
на громадськості, представників національдоопрацювання
них меншин для розробки одного
узгодженого законопроекту, спрямованого на врегулювання мовних відносин в
Україні;
звернутися до Ради Європи з проханням
надати свої коментарі щодо особливостей
застосування мовних законів у країнахчленах Ради Європи та щодо відповідності
положень
зазначених
вище
законопроектів стандартам та рекомендаціям Ради Європи, зокрема Конвенції про
захист прав людини і основоположних
свобод та іншим рамковим документам.

7.

Проект
Закону
про
функціонування
української мови як державної та порядок
застосування інших мов в Україні, реєстр.
№ 5669, внесений народними депутатами
України Головком М.Й, Матіос М.В.,
Іллєнком А.Ю. та іншими народними
депутатами України.

06.06.17
- 03.10.18 - Рекомендувати Комітету
законопроект
Верховної Ради України з питань
доцільно
культури і духовності:
направити
на створити робочу групу із залученням
доопрацювання
авторів
зазначених
законопроектів,
представників відповідних міністерств,
громадськості, представників національних меншин для розробки одного
узгодженого законопроекту, спрямованого на врегулювання мовних відносин в
Україні;
звернутися до Ради Європи з проханням
надати свої коментарі щодо особливостей
застосування мовних законів у країнахчленах Ради Європи та щодо відповідності
положень
зазначених
вище
законопроектів стандартам та рекомендаціям Ради Європи, зокрема Конвенції про
захист прав людини і основоположних
свобод та іншим рамковим документам.

8.

Проект Закону про державну мову, реєстр.
№ 5670, внесений народними депутатами
України Подоляк І.І., Гопко Г.М., Ємцем
Л.О. та іншими народними депутатами
України.

07.06.17
законопроект
доцільно
повернути
суб’єктам
права
законодавчої
ініціативи
на
доопрацювання

03.10.18 - Рекомендувати Комітету
Верховної Ради України з питань
культури і духовності:
створити робочу групу із залученням
авторів
зазначених
законопроектів,
представників відповідних міністерств,
громадськості, представників національних меншин для розробки одного
узгодженого законопроекту, спрямованого на врегулювання мовних відносин в
Україні;
звернутися до Ради Європи з проханням
надати свої коментарі щодо особливостей
застосування мовних законів у країнахчленах Ради Європи та щодо відповідності
положень
зазначених
вище
законопроектів стандартам та рекомендаціям Ради Європи, зокрема Конвенції про
захист прав людини і основоположних
свобод та іншим рамковим документам.

9.

Проект
Закону
про
забезпечення
функціонування української мови як
державної, реєстр. № 5670-д, внесений
народними
депутатами
України
Княжицьким М.Л., Подоляк І.І., Тетеруком
А.А. та іншими народними депутатами
України.

10. Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення рівних
прав і можливостей жінок і чоловіків під час
проходження військової служби у Збройних
Силах України та інших військових
формуваннях, реєстр. № 6109 від 21.02.2017
р., внесений народними депутатами України
Сусловою І.М., Ричковою Т.Б., Фріз І.В.,
Найємом М., Заліщук С.П. та іншими.

10.09.18 - ГНЕУ
висловлює
зауваження
до
поданого
законопроекту

02.06.17
законопроект
доцільно
повернути
доопрацювання

03.10.18 - Рекомендувати Комітету
Верховної Ради України з питань
культури і духовності:
створити робочу групу із залученням
авторів
зазначених
законопроектів,
представників відповідних міністерств,
громадськості, представників національних меншин для розробки одного
узгодженого законопроекту, спрямованого на врегулювання мовних відносин в
Україні;
звернутися до Ради Європи з проханням
надати свої коментарі щодо особливостей
застосування мовних законів у країнахчленах Ради Європи та щодо відповідності
положень
зазначених
вище
законопроектів стандартам та рекомендаціям Ради Європи, зокрема Конвенції про
захист прав людини і основоположних
свобод та іншим рамковим документам.
– 21.06.17 – прийняти за основу. Рішення
надіслати до Комітету з питань
національної безпеки і оборони.
на

11. Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України (щодо виборчих прав
внутрішньо переміщених осіб та інших
мобільних всередині країни громадян),
реєстр. № 6240, внесений народними
депутатами України Немирею Г.М.,
Найємом М., Заліщук С.П. та іншими
народними депутатами.
12. Проект Закону про внесення змін до деяких
законів
України
щодо
забезпечення
розвитку та використання мов національних
меншин в Україні, реєстр. № 6348, внесений
народними депутатами України
Подоляк
І.І., Сироїд О.І., Гопко Г.М. та іншими
народними депутатами України.

20.04.17
–
законопроект
може
бути
прийнятий
у
першому читанні
за
основу
з
урахуванням
висловлених
зауважень
На час розгляду
законопроекту
висновок
ГНЕУ
відсутній.

21.06.17 – прийняти за основу. Рішення
надіслати до Комітету з питань правової
політики та правосуддя.

03.10.18 - Рекомендувати Комітету
Верховної Ради України з питань
культури і духовності:
створити робочу групу із залученням
авторів
зазначених
законопроектів,
представників відповідних міністерств,
громадськості, представників національних меншин для розробки одного
узгодженого законопроекту, спрямованого на врегулювання мовних відносин в
Україні;
звернутися до Ради Європи з проханням
надати свої коментарі щодо особливостей
застосування мовних законів у країнахчленах Ради Європи та щодо відповідності
положень
зазначених
вище
законопроектів стандартам та рекомендаціям Ради Європи, зокрема Конвенції про
захист прав людини і основоположних
свобод та іншим рамковим документам.

13. Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
ідентифікації особи для оформлення, видачі,
обміну, визнання недійсними та знищення
документів,
що
підтверджують
громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус, реєстр. № 6630 від
22.06.2017
р.,
внесений
народними
депутатами України Бурбаком М.Ю.,
Корчиком В.А., Дирівим А.Б., Даніліним
В.Ю., Помазановим А.В. та іншими.
14. Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
ідентифікації особи для оформлення, видачі,
обміну, визнання недійсними та знищення
документів,
що
підтверджують
громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус, а також звільнення
від сплати адміністративного збору за
оформлення
таких
документів
осіб,
постраждалих в наслідок окупації або
збройного конфлікту, реєстр. № 6630-1 від
06.07.2017 р., внесений народним депутатом
України Веселовою Н.В.
15. Проект Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо права на отримання
пенсій окремим категоріям громадян,
реєстр. № 6692 від 12.07.2017 р., внесений
народними депутатами України Денісовою
Л.Л., Луценко І.С., Веселовою Н.В. та
іншими.

01.09.17 – ГНЕУ
висловлює
зауваження
до
поданого
законопроекту

15.11.17 – повернути суб’єктам права
законодавчої
ініціативи
на
доопрацювання. Рішення надіслати до
Комітету Верховної Ради України з
питань інформатизації та зв’язку.

01.09.17 – ГНЕУ
висловлює
зауваження
до
поданого
законопроекту

15.11.17 – повернути суб’єктам права
законодавчої
ініціативи
на
доопрацювання. Рішення надіслати до
Комітету Верховної Ради України з
питань інформатизації та зв’язку.

30.08.17
- 21.09.17 – прийняти за основу з
законопроект
урахуванням висловлених зауважень.
доцільно
Рішення надіслати до Комітету Верховної
повернути
на Ради України з питань соціальної
доопрацювання
політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення.

16. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про Регламент Верховної Ради
України" (щодо процедури призначення та
звільнення з посади Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини),
реєстр. № 7018 від 07.08.2017 р., внесений
народним депутатом України Мураєвим
Є.В.
17. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про Регламент Верховної Ради
України" (щодо порядку призначення на
посаду
та
звільнення
з
посади
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини), реєстр. № 7018-1 від
21.08.2017
р.,
внесений
народними
депутатами України Сусловою І.М.,
Алєксєєвим
С.О.,
Черваковою
О.В.,
Писаренком В.В.
18. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про Регламент Верховної Ради
України" (щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків), реєстр. №
7283 від 10.11.2017 р., внесений народними
депутатами України Войцеховською С.М.,
Іоновою М.М., Кондратюк О.К., Бабак А.В.,
Луценко І.С., Геращенко І.В.
19. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про житловий фонд соціального
призначення", реєстр. № 7304 від 17.11.2017
р, внесений Кабінетом Міністрів України.

Висновок ГНЕУ
на час розгляду
проекту у Комітеті
відсутній

04.10.17 – враховано у законопроекті №
7018-1.
Рішення надіслати до Комітету Верховної
Ради України з питань Регламенту та
організації роботи Верховної Ради
України.

Висновок ГНЕУ
на час розгляду
проекту у Комітеті
відсутній

04.10.17 – прийняти за основу і в цілому.
Рішення надіслати до Комітету Верховної
Ради України з питань Регламенту та
організації роботи Верховної Ради
України.

Висновок ГНЕУ
на час розгляду
проекту у Комітеті
відсутній

17.01.17 – прийняти за основу.
Рішення надіслати до Комітету Верховної
Ради України з питань Регламенту та
організації роботи Верховної Ради
України.

06.12.17
законопроект
доцільно
повернути
на
доопрацювання

15.03.18 – пропозиції надіслати до
Комітету Верховної Ради України з
питань будівництва, містобудування і
житлово-комунального господарства

20. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про житловий фонд соціального
призначення" щодо захисту житлових прав
внутрішньо переміщених осіб, реєстр. №
7304-1 від 01.12.2017 р., внесений
народними
депутатами
України
Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.
21. Проект Закону про внесення змін до пункту
з розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про освіту"
щодо уточнення деяких положень, реєстр.
№ 8046 від 15.02.2018 р., внесений
Кабінетом Міністрів України.
22. Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про освіту" щодо уточнення
деяких положень, реєстр. № 8046-2 від
02.03.2018 р., внесений народним депутатом
України Вілкулом О.Ю.

08.12.17
законопроект
доцільно
повернути
суб’єкту
права
законодавчої
ініціативи
на
доопрацювання
20.02.18
законопроект
може
бути
прийнятий
за
основу

15.03.18 – пропозиції надіслати до
Комітету Верховної Ради України з
питань будівництва, містобудування і
житлово-комунального господарства

12.03.18 - слушні
пропозиції
законопроекту
врахувати
при
доопрацюванні
законопроекту №
8046

04.07.18 – повернути суб’єкту права
законодавчої
ініціативи
на
доопрацювання. Рішення надіслати до
Комітету Верховної Ради України з
питань освіти і науки.

04.07.18 – прийняти за основу. Рішення
надіслати до Комітету Верховної Ради
України з питань освіти і науки.

23. Проект Закону про загальні засади та
принципи реалізації мовної політики в
Україні, реєстр. № 8550, внесений народним
депутатом України Мураєвим Є.В.

03.10.18 - Рекомендувати Комітету
Верховної Ради України з питань
культури і духовності:
створити робочу групу із залученням
авторів
зазначених
законопроектів,
представників відповідних міністерств,
громадськості, представників національних меншин для розробки одного
узгодженого законопроекту, спрямованого на врегулювання мовних відносин в
Україні;
звернутися до Ради Європи з проханням
надати свої коментарі щодо особливостей
застосування мовних законів у країнахчленах Ради Європи та щодо відповідності
положень
зазначених
вище
законопроектів стандартам та рекомендаціям Ради Європи, зокрема Конвенції про
захист прав людини і основоположних
свобод та іншим рамковим документам.
підтримати
пропозиції
24. Проект Закону про Державний бюджет 15.09.18 - ГНЕУ 03.10.18
України на 2018 рік, реєстр. № 9000, висловлює
народних депутатів України – членів
внесений Кабінетом Міністрів України.
зауваження
до Комітету Логвинського Г.В., Чубарова
поданого
Р.А. до проекту Закону про Державний
законопроекту
бюджет України на 2019 рік. Рішення з
цього питання надіслати до Комітету
Верховної Ради України з питань
бюджету, визначеного головним з
підготовки даного законопроекту на
розгляд Верховної Ради України.
10.09.18
законопроект
доцільно
повернути
суб’єкту
права
законодавчої
ініціативи
на
доопрацювання

