
 

Схвалено на засіданні Комітету 

15 січня 2020 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 третьої 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 правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства" щодо подання іноземцями та особами без 

громадянства біометричних даних для оформлення віз, 

внесений Кабінетом Міністрів України, р.№2478 

21.11.2019 р. 

Висновок 

від 

18.12.2019 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

лютий 

2. 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 

Розглянуто 

Комітетом 

15.01.2020 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

лютий 
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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. 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо питань громадянства, внесений 

Президентом України, р.№2590 від13.12.2019 р.  

Висновок 

від 

15.01.2020 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

лютий 

4. Проект Постанови про проведення парламентських 

слухань на тему: "Стратегія деокупації та реінтеграції в 

Україну тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополь" (18 березня 

2020 року) 

Висновок 

від 

15.01.2020 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

лютий 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визнання особою без 

громадянства, внесений народними депутатами України 

Лубінцем Д.В., Яковлєвою Н.І., Тарасенком Т.П., 

Калауром І.Р., Кузнєцовим О.О., Касаєм К.І., Горбенком 

Р.О., Умєровим Р.Е., Чийгозом А.З., Джемілєвим М., 

р.№ 2335 від 29.10.2019 р. (друге читання) 

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

березень 

6. Проект Закону про внесення зміни до Закону України 

"Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях", внесений народними депутатами України 

Остапенком А.Д., Третьяковою Г.М., Арахамією Д.Г., 

Геращенко І.В., Рахманіним С.І., Тимошенко Ю.В. та 

ін., р.№2636 від 19.12.2019 р. 

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

березень 

7. Проект Закону про внесення змін до Закону України лютий    члени секретаріат березень 
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"Про захист персональних даних" щодо форм та умов 

надання згоди на обробку персональних даних, 

внесений Кабінетом Міністрів України, р.№2671 від 

23.12.2019 р. 

Комітету  Комітету 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо захисту персональних даних, форм та 

умов надання згоди на їх обробку, внесений народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом 

Ю.В., Борт В.П., Гнатенком В.С., Морозом В.В., 

Христенком Ф.В., р.№2671-1 від 11.01.2020 р. 

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

березень 

9. Проект Закону про внесення зміни до статті 5-2 Закону 

України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства" (щодо отримання посвідки на тимчасове 

проживання), внесений Кабінетом Міністрів України, 

р.№2551 від 06.12.2019 р.  

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

березень 

10. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо 

переміщених осіб від негативних наслідків невиконання 

грошових зобов'язань, внесений народними депутатами 

України Ткаченком М.М., Аллахвердієвою І.В.,     

Горбенком Р.О., Кузнєцовим О.О., р.№2329 від 

29.10.2019 р. 

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

березень 

11. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб" щодо захисту житлових прав 

студентів, внесений народним депутатом України 

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

читання) 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

квітень 

12. Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону 

України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

квітень 
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громадянства" (щодо приватних домашніх робітників та 

місцевого персоналу іноземних диппредставництв), 

внесений Кабінетом Міністрів України, р.№0934 від 

29.08.2019 р. (друге читання). 

13. Проект Постанови про відновлення соціально-

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. 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

квітень 

14. 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. 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

квітень 

15. Проект Постанови про невідкладні заходи для 

припинення бойових дій та відновлення миру, 

імплементації Мінських угод внесений народними 

депутатами України Бойком Ю.А., Рабіновичем В.З., 

Медведчуком В.В., Королевською Н.Ю., та ін. р. № 1120 

від 29.08.2019 р. 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

квітень 

16. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про звернення громадян" щодо реалізації 

конституційного права на звернення особами, які 

визнані судом недієздатними, внесений народними 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

квітень 
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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. 

17. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визнання 

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.  

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

квітень 

18. Проект Закону про відшкодування збитків, завданих 

населенню пошкодженням та/або знищенням житла 

внаслідок та в період проведення антитерористичної 

операції або операції Об'єднаних сил, внесений 

народними депутатами України Новинським В.В., Гриб 

В.О.,  Магерою С.В., Магомедовим М.С., Шенцевим 

Д.О., Шпеновим Д.Ю., р.№2286 від 18.10.2019 р. 

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

травень 

19. Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону 

України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб" щодо щомісячної адресної допомоги, 

внесений народними депутатами України     

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., р.№2297 від 

22.10.2019 р. 

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

травень 

20. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо обробки та оприлюднення персональних 

даних, внесений народними депутатами України     

Третьяковою Г.М., Струневичем В.О., Арсенюком О.О.,     

Гривком С.Д., Остапенком А.Д., Ляшенко А.О., 

р.№2333 від 29.10.2019 р. 

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

травень 
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21. Проект Закону про тимчасові заходи забезпечення 

платоспроможності підприємств, які провадили 

господарську діяльність на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях, 

внесений народними депутатами України Ткаченком 

М.М., Яковлєвою Н.І., Кузнєцовим О.О., Тарутою С.О., 

р.№2374 від 04.11.2019 р. 

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

травень 

22. Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо гармонізації 

законодавства у сфері запобігання та протидії 

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) 

Розглянуто 

14.11.2019 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

травень 

23. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про звернення громадян" щодо умов розгляду 

звернень, внесений народними депутатами України 

Третьяковою Г.М., Безгіним В.Ю., Струневичем В.О., 

Арсенюком О.О., Гривком С.Д., р.№2480 від 21.11.2019 

р. 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

червень 

24. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про звернення громадян" щодо приведення його норм 

у відповідність до рішення Конституційного Суду 

України від 11 жовтня 2018 року № 8-р/2018 внесений 

народними депутатами України Королевською Н.Ю., 

Солодом Ю.В., Бортом В.П., Гнатенком В.С., 

Христенком Ф.В.,  р.№2480-1 від 11.12.2019 р. 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

червень 

25. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про особливий порядок місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та Луганської областей", 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

червень 
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внесений народними депутатами України Медведчуком 

В.В., Бойком Ю.А., Рабіновичем В.З., Шуфричем Н.І. та 

ін., р.№2491 від 22.11.2019 р. 

26. 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. 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

червень 

27. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства" щодо видачі посвідки на тимчасове 

проживання для іноземних інвесторів, внесений 

народними депутатами України Нестеренком К.О., 

Демченком С.О., Германом Д.В., Зуєвим М.С., р.№2602 

від 16.12.2019 р. 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

червень 

 

 

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

 

1. Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до 

Президента України щодо "зняття блокади Донбасу" - 

припинення економічної, енергетичної та транспортної 

блокади території України, де органи державної влади України 

тимчасово не здійснюють свої повноваження (території 

окремих районів Донецької та Луганської областей), внесений 

народними депутатами України Новинським В.В., Шпеновим 

Д.Ю., Магерою С.В., Магомедовим М.С., Гриб В.О., р.№1088 

від 29.08.2019 р. 

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

2. Проект Закону про недопущення кримінального 

переслідування, притягнення до кримінальної, 

адміністративної відповідальності та покарання осіб - 

учасників подій на території Донецької, Луганської областей, 

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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внесений народними депутатами України Новинським В.В., 

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

В.О., р.№1089 від 29.08.2019 р. 

3. 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  

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

4. 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. 

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

5. 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. 

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

6. 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. 

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

7. 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. 

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

8. 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. 

лютий    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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З., р. № 1115 від 29.08.2019 р. 

9. 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. 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

10. 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. 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

11. 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., 

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

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

12. 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 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

13. 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. 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

14. Проект Закону про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві березень    члени секретаріат 
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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), 

внесений народними депутатами України Шаховим С.В., 

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

Комітету  Комітету 

15. 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. 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

16. 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. 

березень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

17. Проект Закону про внесення змін до підрозділу 4 XX 

Податкового кодексу України щодо безнадійної 

заборгованності суб'єктів господарювання, які втратили 

можливість здійснення господарської діяльності на тимчасово 

неконтрольованих територіях, внесений народними 

депутатами України Лабунською А.В., Тарутою С.О., р.№2138 

від 12.09.2019 р.  

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

18. Проект Закону про внесення змін до пункту 38 підрозділу XX 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України, 

внесений народним депутатом України Єфімовим М.В., 

р.№2184 від 27.09.2019 р. 

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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19. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо сприяння працевлаштуванню молодих 

спеціалістів та внутрішньо переміщених осіб, зупиненню 

відтоку українських спеціалістів за кордон, внесений 

народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом 

Ю.В., р.№2250-1 від 24.10.2019 р. 

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

20. Проект Закону про електронні комунікації, внесений 

народними депутатами України Федієнком О.П., Крячком 

М.В., Штепою С.С., Хоменко О.В. та ін., р.№2264 від 

15.10.2019 р. 

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

21. Проект Закону про внесення змін до підрозділу 1 розділу ХХ 

Податкового кодексу України у зв'язку із прийняттям Закону 

України "Про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" 

щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних 

наслідків невиконання грошових зобов'язань", внесений 

народними депутатами України Ткаченком М.М., 

Аллахвердієвою І.В., Горбенком Р.О., Кузнєцовим О.О., р.№ 

2330  від 29.10.2019 р. 

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

22. Проект Постанови про визнання геноциду вірменського 

народу, внесений народним депутатом України Поляковим 

А.Е., р.№2376 від 05.11.2019 р. 

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

23. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у сфері доступу до інформації щодо 

вдосконалення їх окремих положень, внесений народним 

депутатом України Василевською-Смаглюк О.М., р.№2381 від 

05.11.2019 р. 

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

24. Проект Закону про внесення зміни до статті 287 Митного 

кодексу України стосовно покращення інвестиційного клімату 

(щодо скасування державної реєстрації договорів (контрактів) 

про спільну інвестиційну діяльність), внесений Кабінетом 

Міністрів України, р. №2383 від 06.11.2019 р. 

квітень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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25. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

національну безпеку України" щодо заборони участі України у 

розподілі мігрантів, який відбувається в країнах-членах 

Європейського Союзу, внесений народним депутатом України 

Рабіновичем В.З., р.№2397 від 07.11.2019 р. 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

26. Проект Закону про державну інвентаризацію (аудит) земель, 

внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З., 

р.№2405 від 08.11.2019 р.  

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

27. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України, внесений Кабінетом 

Міністрів України, р.№2411 від 11.11.2019 р. 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

публічні закупівлі" та деяких інших законів України щодо 

користування державними інформаційно-телекомунікаційними 

системами, внесений народним депутатом України Папієвим 

М.М., р.№2463 від 18.11.2019 р. 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

29. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо надання додаткових соціальних гарантій 

медичним працівникам, які брали безпосередню участь у 

забезпеченні проведення антитерористичної операції та/або 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що 

здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил, 

внесений народними депутатами України Зінкевич Я.В., 

Геращенко І.В., Фріз І.В., Климпуш-Цинцадзе І.О. та ін, 

р.№2467 від 19.11.2019 р. 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

судоустрій і статус суддів" (щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності судді, який виніс рішення з 

порушенням меж застосування обмежень прав), внесений 

народним депутатом України Власенком С.В., р.№2469 від 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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19.11.2019 р. 

31. Проект Закону про Митний тариф України, внесений 

Кабінетом Міністрів України, р.№2482 від 21.11.2019 р. 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

добровільне об'єднання територіальних громад" щодо 

вдосконалення порядку об'єднання (приєднання) 

територіальних громад, що розташовані на територіях 

суміжних адміністративно-територіальних одиниць, внесений 

народними депутатами України Марчуком І.П., Мережком 

О.О., Клочком А.А., Безгіним В.Ю., р.№2554 від 06.12.2019 р. 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

33. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо скасування нарахування пені за несвоєчасне здійснення 

платежів за житлово-комунальні послуги та заборони 

примусового виселення і стягнення житла за борги за житлово-

комунальні послуги, відновлення раніше існуючого рівня пільг 

з оплати житлово-комунальних послуг, користування житлом 

та отримання палива, внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Бортом В.П., 

Гнатенком В.С., Морозом В.В., Христенком Ф.В., р.№2603-1 

від 27.12.2019 р.  

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

34. Проект Закону про хмарні послуги, внесений народними 

депутатами України Федієнком О.П., Крячком М.В., Сохою 

Р.В., Чернєвим Є.В., Нікітіною М.В. та ін., р.№2655 від 

20.12.2019 р. 

травень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

35. Проект Постанови про стан соціального захисту дітей та 

невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в 

Україні, внесений народними депутатами України Ткаченком 

О.В., Кравчук Є.М., Потураєвим М.Р., Кабановим О.Є. та ін., 

р.№2672 від 24.12.2019 р. 

червень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

36. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо оптимізації мережі та функціонування 

центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

червень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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доступу до адміністративних послуг, які надаються в 

електронній формі, внесений народними депутатами України 

Клочком А.А., Білозір Л.М., Кучером М.І., Колюхом В.В., 

р.№2679 від 26.12.2019 р.  

37. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в 

електронній формі, внесений Кабінетом Міністрів України, 

р.№2686 від 27.12.2019 р. 

червень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

38. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо імплементації норм міжнародного 

кримінального та гуманітарного права, внесений народними 

депутатами України Монастирським Д.А., Бакумовим О.С., 

Михайлюк Г.О., Арешонковим В.Ю. та ін., р.№2689 від 

27.12.2019 р. 

червень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

39. Проект Закону про медіа, внесений народними депутатами 

України Ткаченком О.В., Потураєвим М.Р., Кравчук Є.М., 

Констанкевич І.М., Кабановим О.Є. та ін., р.№2693 від 

27.12.2019 р. 

червень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

40. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень", внесений Кабінетом Міністрів 

України, р.№2707 від 28.12.2019 р. 

червень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

 

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

 

1. Виїзне засідання Комітету в Херсонську область лютий    члени Комітету  секретаріат 

Комітету 

 

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

Верховної Ради України, власних рішень 
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1. Моніторингові візити до виправних колоній (в тому числі, 

жіночих) спільно з УГСПЛ, Харківським інститутом соціальних 

досліджень 

лютий-

червень 

підкомітет з 

питань прав 

людини 

 

2. Здійснення контролю виконання Урядом міжнародних 

договорів у сфері прав людини через моніторинг виконання 

Національної стратегії у сфері прав людини; 

здійснення контролю виконання Урядом рішень міжнародних 

судових та інших юрисдикційних органів; 

моніторинг звітування уряду в структурах ООН; 

із залученням УГСПЛ, Українського інституту з прав людини, 

Центру прав людини ZMINA, представників Проекту 

парламентської реформи ЄС-ПРООН 

лютий- 

червень 

підкомітет з 

питань прав 

людини 

 

3. Моніторингові візити до місць не-свободи Греції в рамках 

діяльності робочої групи з протидії торгівлі людьми 

березень-

липень 

підкомітет з 

питань прав 

людини 

 

 

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. Парламентські слухання на тему «Стратегія деокупації та 

реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополь» 

березень    члени Комітету  секретаріат 

Комітету 

2. Комітетські слухання на тему «Процедура компенсації за 

пошкоджене, зруйноване внаслідок збройного конфлікту 

житло» 

квітень члени Комітету секретаріат 

Комітету 

3. Комітетські слухання за участі Комітету з питань правової 

політики, Комітету з питань правоохоронної діяльності, із 

залученням УГСПЛ, робочої групи з реінтеграції ТОТ Комісії 

з питань правової реформи при Президентові України щодо 

квітень підкомітет з 

питань прав 

людини 

секретаріат 

Комітету 
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визначення засад відповідальності та амністії, а також 

очищення влади (люстрації) для відновлення довіри до 

інститутів влади на деокупованих територіях. 

4. Комітетські слухання на тему «Проблемні питання 

законодавчого врегулювання та реалізації державної політики 

щодо забезпечення прав  національних меншин» 

травень підкомітет з 

питань 

етнополітики, 

прав корінних 

народів та 

національних  

меншин України 

секретаріат 

Комітету 

5. Комітетські слухання на тему: «Впровадження механізмів 

ефективного захисту від гендерної дискримінації» 

червень підкомітет з 

питань гендерної 

рівності та 

недискримінації 

секретаріат 

Комітету 

 

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

або за його участю 

 

1.  Провести спільно з Робочою групою з реінтеграції 

тимчасово окупованих територій Комісії з питань 

правової реформи, Представництвом Президента України 

в АР Крим експертну дискусію щодо визначення 

правового статусу та заходів правового і соціального 

захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної 

агресії проти України 

лютий члени Комітету секретаріат 

Комітету 

2.  Взяти участь у Міжнародному Форумі до шостої річниці 

окупації Криму, що проводитиметься Офісом Президента 

України, Представництвом Президента України в АР 

Крим, Міністерством культури, молоді та спорту  

лютий члени Комітету  
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3.  Провести спільно з ООН Жінки тематичну дискусію на 

тему: «Становище жінок, що стикаються з  множинною 

дискримінацією, в контексті виконання Україною 

CEDAW» 

березень підкомітет з 

питань гендерної 

рівності 

секретаріат 

Комітету 

4.  Взяти участь у тренінгу для народних депутатів та 

помічників на тему «Основи міжнародного гуманітарного 

права та перехідного правосуддя» (УГСПЛ, ГО «Освітній 

дім прав людини в Чернігові») 

березень члени Комітету  

5.  Провести спільно з ГО «Кримська правозахисна група» 

круглий стіл на тему «Подолання наслідків мілітаризації 

цивільного населення Криму»  

березень підкомітет з 

питань тимчасово 

окупованих 

територій 

України 

секретаріат 

Комітету 

6.  Провести спільно з ГО Правозахисний Порядок Денний: 

Центр громадянських свобод, УГСПЛ, ZMINA, 

Український інститут прав людини обговорення звіту 

роботи  Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини за 2018-2019 рр. 

березень підкомітет з 

питань прав 

людини 

секретаріат 

Комітету 

7.  Експертна зустріч - презентація щодо визначення 

дорожньої карти країни для подальшого впровадження 

заходів на реалізацію засад перехідного правосуддя 

березень підкомітет з 

питань прав 

людини 

секретаріат 

Комітету 

8.  Провести круглий стіл на тему: «Вдосконалення 

законодавства у сфері запобігання та протидії 

дискримінації. Проблеми та перспективи» 

березень члени Комітету секретаріат 

Комітету 
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9.  Провести спільно з Комітетом з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів круглий стіл на тему: 

«Гармонізація законодавства України щодо гуманітарної 

(благодійної) діяльності, пов’язаної з допомогою жертвам 

збройного конфлікту» за участі Чеської гуманітарної 

організації “Людина в біді” (Консорціум ACCESS), БФ 

“Восток-СОС” 

квітень Підкомітет з питань 

прав і свобод осіб, 

які проживають на 

тимчасово 

окупованих 

територіях України 

та внутрішньо 

переміщених осіб 

 

секретаріат 

Комітету 

10.  Провести спільно з Українським інститутом з прав 

людини круглий стіл на тему «Вдосконалення 

законодавства в сфері захисту персональних даних» 

квітень підкомітет з 

питань прав 

людини 

секретаріат 

Комітету 

11.  Провести спільно з УГСПЛ, БО 100% життя, БО 

«Позитивні жінки», БО «Євразійська жіноча мережа зі 

СНІДу», ЧСЧ Консорціум круглий стіл на тему 

«Забезпечення прав людей, які живуть з ВІЛ» 

квітень підкомітет з 

питань прав 

людини 

секретаріат 

Комітету 

12.  Взяти участь у тренінгу для народних депутатів та 

помічників на тему «Все про недискримінацію». (УГСПЛ; 

ГО «Освітній дім прав людини в Чернігові»; БФ 100% 

життя; БО «Легалайф-Україна»; ЧСЧ Консорціум; ГО 

«Центр Соціальна Дія»; Національна асамблея людей з 

інвалідністю; Центр прав людини ZMINA) 

квітень члени Комітету  

13.  Провести спільно з «ZMINA» (Центр прав людини) 

експертну дискусію на тему «Шляхи реформування 

системи реєстрації місця проживання»  

квітень підкомітет з 

питань 

міграційної 

політики 

та громадянства 

секретаріат 

Комітету 
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14.  Провести робочу зустріч Комітету з представниками 

Міністерства ветеранів, тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб, Комітету з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів, Офісу 

Генерального прокуратура, МВС, МОЗ, Міністерства 

юстиції України з питань розробки державної системи 

статистичних даних щодо учасників АТО/OOC та 

можливостей ії вдосконалення для проведення оцінки 

потреб учасників АТО/OOC Харківській інститут 

соціальних досліджень, Veteran HUB 

квітень члени Комітету секретаріат 

Комітету 

15.  Провести спільно Комітетом з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування та  

Комітетом соціальної політики та захисту прав ветеранів 

спільне засідання з метою обговорення питань доступу до 

медичної допомоги та соціальних прав осіб, що 

проживають у Донецькій та Луганській областях, за участі 

БФ “Право на захист”, 

травень підкомітет з 

питань тимчасово 

окупованих 

територій 

України 

секретаріат 

Комітету 

16.  Провести спільно Постійним представництвом 

Президента України в Автономній Республіці Крим, 

УГСПЛ, Центром прав людини ZMINA, Кримською 

правозахисною групою, Крим СОС круглий стіл на тему: 

«Наслідки виконання Закону України “Про створення 

вільної економічної зони "Крим" та про особливості 

здійснення економічної діяльності на тимчасово 

окупованій території України”» 

травень підкомітет з 

питань тимчасово 

окупованих 

територій 

секретаріат 

Комітету 

17.  Провести експертну дискусію на тему «Гармонізація 

законодавства України щодо захисту прав мешканців 

тимчасово окупованих територій» спільно з ZMINA Центр 

прав людини, УГСПЛ, Крим СОС 

травень підкомітет з 

питань тимчасово 

окупованих 

територій 

України 

секретаріат 

Комітету 

18.  Провести круглий стіл на тему «Гендерний вимір 

ефективного парламенту» за участі проєкту Ради Європи 

травень підкомітет з 

питань гендерної 

секретаріат 

Комітету 
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«Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності 

виборчої практики в Україні 

рівності  і 

недискримінації 

19.  Провести спільно з ГО “Центр громадянських свобод”, 

Інститут Релігійної Свободи круглий стіл на тему 

«Реалізація свободи віросповідання на тимчасово 

окупованих територіях України» 

червень підкомітет з 

питань прав 

людини 

секретаріат 

Комітету 

20.  Провести спільно з Асоціацією жінок-юристок України 

“ЮрФем” круглий стіл на тему: «Виконання прийнятого 

законодавства щодо захисту від гендерно-обумовленого 

насильства» 

червень підкомітет з 

питань гендерної 

рівності  і 

недискримінації 

секретаріат 

Комітету 

21.  Провести спільно Крим СОС, Центром прав людини 

ZMINA, БФ “Восток СОС”, ГО Блакитний Птах, БФ 

“Восток-СОС” круглий стіл на тему «Зниклі безвісти та 

жертви насильницьких зникнень» 

червень  підкомітет з 

питань прав 

людини 

секретаріат 

Комітету 

22.  Співпраця з громадськими об’єднаннями,  національно - 

культурними товариствами та правозахисними 

організаціями України. 

постійно члени Комітету секретаріат 

Комітету 

23.  Участь у роботі науково-практичних конференцій, 

семінарів, круглих столів з питань прав людини, 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 

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 

24.  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 

25.  Співробітництво з міжнародними офіційними та    
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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 

 


