
 

ПРОЕКТ 

Схвалено на засіданні Комітету 

17 вересня 2019 року 

 

П Л А Н 

 

роботи Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій  

у Донецькій, Луганській областях та Автономної  Республіки Крим,  міста Севастополя,  

національних меншин і  міжнаціональних відносин 

на період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 

 

 
№ 
п/п 

 
Питання, які виносяться на розгляд Комітету 

Строки 
розгляду в 
Комітеті 
(місяць) 

Відповідаль
ні за 

підготовку 
члени 

Комітету 

Відповідальн
і за 

підготовку 
працівники 
секретаріату 

Комітету 

Пропозиції 
щодо строків 

розгляду 
Верховною 

Радою 
України 
(місяць) 

1 2 3 4 5 6 

 

Розділ I. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України (комітет є головним) 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про звернення громадян" щодо реалізації 

конституційного права на звернення особами, які 

визнані судом недієздатними, внесений народними 

депутатами України Фединою С.Р., Геращенко І.В. 

Фріз І.В., Іоновою М.М., Луценко І.С., Забродським 

М.В., Зінкевич Я.В., Князевичем Р.П. р. № 1186 від 

29.08.2019 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

2. Проект Постанови про відновлення соціально- жовтень    члени секретаріат жовтень 



 2 

економічних зв'язків в окремих районах Донецької та 

Луганської областей з метою захисту прав і свобод 

громадян України, що проживають на цих територіях, 

внесений народними депутатами України Новинським 

В.В., Магерою С.В., Шпеновим Д.Ю., Магомедовим 

М.С., Гриб В.О., р. № 1090 від 29.08.2019 р. 

Комітету  Комітету 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус" (щодо 

відновлення права громадян на отримання паспорта, що 

не містить безконтактного електронного носія та у 

формі книжечки" внесений народними депутатами 

України Новинським В.В., Магерою С.В., Шпеновим 

Д.Ю., Магомедовим М.С., Гриб В.О., р. № 1105 від 

29.08.2019 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про громадянство України" (щодо спрощення порядку 

прийняття до громадянства України окремих категорій 

осіб) внесений народними депутатами України Ляшком 

О.В., Чижмарем Ю.В., Поповим І.В., Вовком В.І. та 

Лозовим А.С., р.№0929 від 29.08.2019 р. (друге читання) 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням 

дітей внутрішньо переміщених осіб, внесений народним 

депутатом України Веселовою Н.В., р.№0930 від 

29.08.2019 р. (друге читання) 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо гармонізації 

законодавства у сфері запобігання та протидії 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 
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дискримінації із правом Європейського Союзу), 

внесений народними депутатами України Геращенко 

І.В., Климпуш-Цинцадзе І.О., Іоновою М.М., Найєм М., 

Лещенком С.А., Масоріною О.С., Заліщук С.П. р.№0931 

від від 29.08.2019 р. (друге читання) 

7. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» щодо надання притулку 

бездомним особам», внесений народними депутатами 

України Розенблатом Б.С., Мельничуком І.І., Лубінцем 

Д.В., Чубаровим Р.А. р. № 0932 від 28.01.2016 р. (друге 

читання) 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

8. 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), внесений 

народними депутатами України Немирею Г.М., 

Фельдманом О.Б., Брензовичем В.І., Веселовою Н.В., 

р.№ 0933 від 29.08.2019 р. (друге читання) 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

9. 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), 

внесений Кабінетом Міністрів України, р.№0934 від 

29.08.2019 р. (друге читання) 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

10. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 
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переміщених осіб" щодо захисту житлових прав 

студентів, внесений народним депутатом України 

Писаренком В.В. р.№0935 від 29.08.2019 р. (друге 

читання) 

11. Проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії 

осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або 

засуджені на тимчасово окупованих територіях України 

та за її межами внесений народними депутатами 

України Шухевичем Ю-Б.Р., Геращенко І.В., 

Третьяковим О.Ю., Луценко І.С. та ін., р.№0936 від 

29.08.2019 р. (друге читання) 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

12. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України" 

щодо визначення територіальної підсудності судових 

справ, підсудних розташованим на території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 

судам, та підслідності кримінальних правопорушень, 

вчинених на тимчасово окупованій території, внесений 

народними депутатами України Гончаренком О.О., 

Геращенком А.Ю.,  Куніциним С.В., Матузко О.О.,  

Кудлаєнком С.В.,  Чубаровим Р.А., Мамчуром Ю.В., 

Джемілєвим М., р. № 0941 від 29.08.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

13. Проект Закону про особливості управління окремими 

територіями Донецької та Луганської областей, 

внесений народними депутатами України, Новинським 

В.В., Магерою С.В., Шпеновим Д.Ю., Магомедовим 

М.С., Гриб В.О., р. № 1099 від 29.08.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

14. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визнання 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 
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депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках 

були примусово переселені з території Польської 

Народної Республіки, внесений народними депутатами 

України Рубльовим В.В., Ткаченком О. В., 

Стернійчуком В. О., Саламахою О. І., Юрченком О.М., 

Констанкевич І.М., Гузем І.В., Батенком Т. І., р.№2038 

від 03.09.2019 р.  

 

 

Розділ II. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції 

 

1. Проект Закону про внесення доповнення до статті 14 Закону 

України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо мешканців 

тимчасово окупованих територій), внесений народними 

депутатами України Цимбалюком М.М., Волинцем М.Я.,    

Пузійчуком А.В., Кабаченком В.В., Крульком І.І.,    

Наливайченком В.О., р. № 2015 від 03.09.2019 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

безоплатну правову допомогу" щодо забезпечення права осіб, 

які незаконно позбавлені особистої свободи, на безоплатну 

вторинну правову допомогу, внесений народними депутатами 

України Забродським М.В., Геращенко І.В., Синюткою О.М., 

Фріз І., Климпуш-Цинцадзе І., Герасимовим А., р. № 2056 від 

04.09.2019 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

3. Проект Закону про Бюро фінансових розслідувань, внесений 

народним депутатом України Гетманцевим Д.О., р. № 1208 від 

30.08.2019 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

4. Проект Закону про Національне бюро фінансової безпеки 

України, внесений народними депутатами України Южаніною 

Н.П., Фріз І.В., Іоновою М.М., Саврасовим М.В., Княжицьким 

М.Л., р. № 1208-1 від 10.09.2019 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

5. Проект Закону про верифікацію та моніторинг державних жовтень    члени секретаріат 
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виплат, внесений народним депутатом України Гетманцевим 

Д.О., р. № 1231 від 02.09.2019 р. 

Комітету  Комітету 

6. Проект Закону про недопущення кримінального 

переслідування, притягнення до кримінальної, 

адміністративної відповідальності та покарання осіб - 

учасників подій на території Донецької, Луганської областей, 

внесений народними депутатами України Шуфричем Н. І., 

Німченком В. І., Рабіновичем В. З., р. № 1089-1 від 29.08.2019 

р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

7. Проект Закону про надання допомоги в окремих районах 

Донецької та Луганської областей, внесений народними 

депутатами України Новинським В. В., Магерою С. В., 

Шпеновим Д. Ю., Магомедовим М. С., Гриб В. О., р.№ 1091 

від 29.08.2019 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

8. Проект Закону про створення та функціонування вільної 

економічної зони "Донбас", внесений народними депутатами 

України Новинським В. В., Шпеновим Д. Ю., Магерою С. В., 

Магомедовим М. С., Гриб В. О., р. № 1093 від 29.08.2019 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

9. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо створення та функціонування вільної 

економічної зони "Донбас"), внесений народними депутатами 

України Новинським В. В., Шпеновим Д. Ю., Магерою С. В., 

Магомедовим М. С., Гриб В. О., р. № 1098 від 29.08.2019 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

10. Проект Закону про мови в Україні, внесений народними 

депутатами України Новинським В. В., Магомедовим М. С., 

Шпеновим Д. Ю., Магерою С. В., Гриб В. О., р.№ 1103 від 

29.08.2019 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

11. Проект Закону про порядок застосування мов в Україні, 

внесений народними депутатами України Бойком Ю. А., 

Королевською Н. Ю., Шуфричем Н. І., Солодом Ю. В., Іоффе 

Ю. Я., Німченком В. І., Рабіновичем В. З., р.№ 1103-1 від 

29.08.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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12. Проект Закону про статус і соціальний захист мирних 

(цивільних) громадян, які постраждали внаслідок бойових дій 

чи збройних конфліктів, внесений народними депутатами 

України Королевською Н. Ю., Солодом Ю. В., Бойком Ю. А.,  

Іоффе Ю. Я., Німченком В. І., Шуфричем Н. І., Рабіновичем В. 

З., р. № 1115 від 29.08.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

13. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

освіту" щодо забезпечення захисту мовних прав національних 

меншин, внесений народними депутатами України Шуфричем 

Н.І., Бойком Ю.А., Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Іоффе 

Ю.Я., Німченком В.І., Рабіновичем В.З., р. № 1125 від 

29.08.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

14. Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України 

"Про Всеукраїнський перепис населення" (щодо визначення 

періодичності проведення перепису населення України), 

внесений народним депутатом України Шпеновим Д.Ю., р. 

№1159 від 29.08.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

15. Проект Закону про внесення змін до статті 175 Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за 

невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 

установлених законом виплат, в тому числі внутрішньо 

переміщеним особам, внесений народним депутатом України 

Шпеновим Д.Ю., р. № 1167 від 29.08.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

16. Проект Закону про податковий суверенітет України та 

офшорні компанії, внесений народними депутатами України 

Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В., Крульком І.І., 

Наливайченком В.О. та ін., р. № 1181 від 29.08.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

17. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення виконання Україною 

Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного 

викрадення дітей, внесений народними депутатами України 

Луценко І.С., Климпуш-Цинцадзе І.О., Геращенко І.В., 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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Лопушанським А.Я., р. № 1192 від 29.08.2019 р. 

18. Проект Постанови про соціальне становище дітей та 

невідкладні заходи з удосконалення діяльності захисту прав 

дитини в Україні, внесений народним депутатом України 

Павленком Ю.О., р. № 1219 від 02.09.2019 р.     

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

19. Проект Закону про внесення доповнень до статті 165 

Податкового кодексу України (щодо включення доходів, 

отриманих від надання в оренду житла внутрішньо 

переміщеній особі, до переліку доходів, що не включаються до 

розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу), внесений народними депутатами України Шаховим 

С.В., Вельможним С.А., Суховим О.С., р. № 2069 від 

05.09.2019 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

20. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо відновлення привабливості території 

Луганської та Донецької областей для здійснення 

підприємницької діяльності шляхом тимчасового 

запровадження податкових стимулів), внесений народними 

депутатами України Шаховим С.В., Вельможним С.А., 

Суховим О.С., р. № 2070 від 05.09.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

21. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо права на отримання пенсій окремим категоріям 

громадян, внесений народними депутатами України 

Королевською Н.Ю., Бойком Ю.А., Німченком В.І., 

Шуфричем Н.І., Павленком Ю.О., р. № 2083 від 06.09.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

22. Проект Закону про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві 

та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" (щодо стимулювання погашення недоїмки 

платниками єдиного внеску, які перебувають на обліку в 

органах доходів і зборів, розташованих на території Донецької 

та Луганської областей, підконтрольній українській владі), 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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внесений народними депутатами України Шаховим С.В., 

Вельможним С.А., Суховим О.С., р. № 2107 від 10.09.2019 р. 

23. Проект Закону про публічні електронні реєстри, внесений 

народними депутатами України Крячком М.В., Сохою Р.В., 

Федієнком О.П., Чернєвим Є.В., р. № 2110 від 10.09.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

24. Проект Постанови про питання термінового вжиття заходів 

для забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

внесений народними депутатами України Гриб В. О., 

Новинським В. В., Шпеновим Д. Ю., Шаховим С.В., 

Магомедовим М. С., Яковенком Є.Г., Ковальовим О.І., 

р.№2117 від 11.09.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

25. Проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу 

України (щодо звільнення від оподаткування військовим 

збором осіб, які проживають на лінії зіткнення), внесений 

народними депутатами України Гриб В. О., Новинським В. В., 

Шпеновим Д. Ю., Яковенком Є.Г., Ковальовим О.І., р.№2118 

від 11.09.2019 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

 

Розділ III. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях Комітету  

 

1. Виїзне засідання Комітету в Донецьку та Луганську області.  жовтень    члени Комітету  секретаріат 

Комітету 

2. Виїзне засідання Комітету в Херсонську область. листопад    члени Комітету  секретаріат 

Комітету 

 

Розділ IV. Питання, які розглядаються Комітетом в порядку контролю за виконанням законів, постанов 

Верховної Ради України, власних рішень 

 

 

1. Щодо стану виконання рішень національних судів по виплаті 

заборгованості по пенсіям внутрішньо переміщеним особам. 

листопад    члени Комітету  секретаріат 

Комітету 
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Розділ V. Питання (з числа віднесених до відома Комітету), які пропонується розглянути на 

парламентських слуханнях у Верховній Раді України та на слуханнях у Комітеті (окремо) 

 

 

1. Слухання в Комітеті на тему: «Стан виконання Національної 

стратегії у сфері прав людини». 

листопад    члени Комітету  секретаріат 

Комітету 

 

 

Розділ VI. Конференції, семінари, ”круглі столи”, інші заходи, які будуть проводитись Комітетом 

або за його участю 

 

1. Співпраця з громадськими об’єднаннями,  національно - 

культурними товариствами та правозахисними організаціями 

України. 

постійно   

2. Участь у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, 

круглих столів з питань прав людини, захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб, етнонаціональної політики, відновлення прав 

депортованих за національною ознакою, ґендерної рівності, 

регулювання міграційних процесів та інших питань віднесених 

до предмету відання Комітету. 

постійно члени Комітету секретаріат 

Комітету 

3. Провести форум: «Правозахисний порядок денний для нового 

парламенту» 

жовтень члени Комітету секретаріат 

Комітету 

4. Круглий стіл до Дня осіб без громадянства на тему: «Особи без 

громадянства та адміністративна процедура отримання свідоцтв 

про народження і про смерть особами з тимчасово окупованих 

територій» 

листопад члени Комітету секретаріат 

Комітету 

5. Міжнародна конференція «Вдосконалення законодавства 

України з питань внутрішнього переміщення та судовий захист 

прав ВПО: невідкладні кроки назустріч»    

листопад члени Комітету секретаріат 

Комітету 

6. Експертне обговорення на тему: «Запровадження засад листопад члени Комітету секретаріат 
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перехідного правосуддя як передумови підготовки до пост-

конфліктного періоду, деокупації територій та реінтеграції 

населення» 

Комітету 

7. Круглий стіл на тему: «Забезпечення прав людей, які живуть з 

ВІЛ» 

грудень члени Комітету секретаріат 

Комітету 

8. День прав людини у Верховній Раді України (заходи з нагоди 

міжнародного дня прав людини) 

грудень члени Комітету секретаріат 

Комітету 

9. Експертне обговорення на тему: «Забезпечення права на захист 

персональних даних та доступ до інформації» 

грудень члени Комітету секретаріат 

Комітету 

10. Проведенні зустрічей Голови Комітету та членів Комітету з 

представниками органів державної влади і громадських 

об’єднань України, міжнародних організацій, урядових і 

парламентських делегацій зарубіжних країн, дипломатичних 

представництв в Україні з питань, які відносяться до 

компетенції Комітету. 

постійно члени Комітету секретаріат 

Комітету 

11. Співробітництво з міжнародними офіційними та громадськими 

інституціями, які займаються проблемами прав людини, 

національних меншин та міграції, у тому числі – Управлінням 

Верховного Комісара ООН у справах біженців, ООН, ПРООН, 

МОП, МОМ, Представництвами Європейської комісії, ОБСЄ,  

Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та ін. 

 

постійно 

 

члени Комітету 

 

секретаріат 

Комітету 

 

 

Голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 

тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та  

Автономної  Республіки Крим,  міста Севастополя,  

національних меншин і  міжнаціональних відносин                                                                          Д.В. Лубінець 

 


