Станом на 17 лютого 2020 р.
ІНФОРМАЦІЯ
щодо стану розгляду законопроектів, з опрацювання яких Комітет визначено головним
№
п/п
1.

2.

3.

Назва проекту

Висновок
Головного Рішення Комітету
науково-експертного
управління
Проект Закону про внесення змін
14.11.19 - прийняти у другому читанні та в
до деяких законів України щодо
цілому як закон в редакції запропонованій
забезпечення
безкоштовним
Комітетом
харчуванням дітей внутрішньо
переміщених осіб, реєстр. № 0930.
Проект Закону про внесення змін
14.11.19 - прийняти у другому читанні та в
до деяких законодавчих актів
цілому як закон в редакції запропонованій
України
(щодо
гармонізації
Комітетом
законодавства у сфері запобігання
та протидії дискримінації із
правом Європейського Союзу),
реєстр. № 0931.
Проект Закону про внесення змін
14.11.19 - прийняти у другому читанні та в
до Закону України «Про свободу
цілому як закон в редакції запропонованій
пересування та вільний вибір
Комітетом
місця проживання в Україні»
(щодо
надання
притулку
бездомним особам), реєстр. №
0932.

4.

5.

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. № 0933.
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,
реєстр.
№
0941,
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.

14.11.19 - прийняти у другому читанні та в
цілому як закон в редакції запропонованій
Комітетом

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

15.01.20 – прийняти у другому читанні та в
цілому к закон
05.02.20 – прийняти у другому читанні та в
цілому як закон

6.

7.

8.

Проект Закону про особливості
управління окремими територіями
Донецької та Луганської областей,
реєстр.
№
1099,
внесений
народними депутатами України
Новинським В.В., Шпеновим
Д.Ю., Магерою С.В., Магомедовим М.С., Гриб В.О.
Проект Закону про відшкодування
збитків,
завданих
населенню
пошкодженням та/або знищенням
житла внаслідок та в період
проведення
антитерористичної
операції або операції Об'єднаних
сил, реєстр. № 2286, внесений
народними депутатами України
Новинським В.В., Гриб В.О.,
Магерою С.В., Магомедовим
М.С., Шпеновим Д.Ю., Шенцевим
Д.О.
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, реєстр. № 2329,
внесений народними депутатами
України
Ткаченком
М.М.,
Аллахвердієвою І.В., Горбенком
Р.О., Кузнєцовим О.О.

14.11.19 – направити до КМУ для отримання
висновку.

14.11.19 – направити до КМУ для отримання
висновку.

03.02.20 – законопроект 05.02.20 – прийняти за основу
доцільно повернути на
доопрацювання з урахуванням
висловлених
зауважень і пропозицій

Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо визнання особою
без громадянства, реєстр. № 2335,
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.
10. 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, реєстр. №
2478 від 21.11.2019, внесений
Кабінетом Міністрів України.
11. 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), реєстр. № 2551,
внесений Кабінетом Міністрів
України.
9.

07.11.19 - законопроект 14.11.19 – прийняти за основу
може бути прийнятий за 05.02.20 – прийняти у другому читанні та в
основу з урахуванням цілому як закон
висловлених зауважень та
пропозицій

09.12.19 – ГНЕУ не 18.12.19 - прийняти за основу та в цілому з
заперечує проти прийняття урахуванням
редакційної
правки,
поданого законопроекту
запропонованої Головним науково-експертним
управлінням

29.01.20 – законопроект 05.02.20 – прийняти за основу
може бути прийнятий за
основу з урахуванням
висловлених до нього
зауважень і пропозицій

12. Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
питань громадянства, реєстр. №
2590,
внесений
Президентом
України.
13. Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
усунення осіб з подвійним
громадянством від державних та
суспільно важливих справ, реєстр.
№ 2590-1, внесений народним
депутатом України Лопушанським А.Я.
14. 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", реєстр. № 2636,
внесений народними депутатами
України
Остапенком
А.Д.,
Третьяковою Г.М., Арахамією
Д.Г., Геращенко І.В., Рахманіним
С.І., Тимошенко Ю.В. та іншими.

11.01.20 - законопроект 15.01.20 – за результатами розгляду у першому
потребує доопрацювання читанні прийняти за основу

14.01.20 - законопроект 15.01.20 – за результатами розгляду у першому
потребує доопрацювання читанні відхилити

31.01.20 – законопроект 05.02.20 – відхилити
доцільно
повернути
суб’єктам права законодавчої
ініціативи
на
доопрацювання

15. Проект Закону про внесення змін
до Закону України "Про захист
персональних даних" щодо форм
та умов надання згоди на обробку
персональних даних, реєстр. №
2671,
внесений
Кабінетом
Міністрів України.
16. Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
захисту персональних даних,
форм та умов надання згоди на їх
обробку, реєстр. № 2671-1,
внесений народними депутатами
України Королевською Н.Ю.,
Солодом
Ю.В., Борт
В.П.,
Гнатенком В.С., Морозом В.В.,
Христенком Ф.В.

29.01.20 – законопроект 05.02.20 – відхилити
доцільно
повернути
суб’єкту права законодавчої
ініціативи
на
доопрацювання
30.01.20 – законопроект 05.02.20 – відхилити
доцільно
повернути
суб’єкту 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.

Проект Закону про надання допомоги в
окремих районах Донецької та Луганської
областей, реєстр. № 1091, внесений
народними депутатами України Новинським В.В., Магерою С.В., Шпеновим Д.Ю.
Магомедовим М.С., Гриб В. О.

14.11.19 – підтримати. Рішення з цього
питання надіслати Комітету Верховної
Ради України з питань соціальної
політики та захисту прав ветеранів,
визначеного головним з підготовки
даного
законопроекту
на
розгляд
Верховної Ради України.
Проект Закону про внесення змін до Закону На час розгляду 17.09.19 – прийняти за основу. Рішення з
України
"Про
безоплатну
правову проекту висновок цього питання надіслати Комітету
допомогу" щодо забезпечення права осіб, ГНЕУ відсутній.
Верховної Ради України з питань
які незаконно позбавлені особистої свободи,
правової політики, визначеного головним
на безоплатну вторинну правову допомогу,
з попереднього опрацювання і підготовки
реєстр. № 2056, внесений народними
зазначеного законопроекту до розгляду
депутатами Забродським М.В., Геращенко
Верховною Радою України.
І.В., Синюткою О.М., Фріз І.В., КлимпушЦинцадзе І.О., Герасимовим А.В.
Проект Закону про внесення доповнення до На час розгляду 17.09.19 – прийняти за основу. Рішення з
статті 14 Закону України "Про безоплатну проекту висновок цього питання надіслати Комітету
правову допомогу" (щодо мешканців ГНЕУ відсутній.
Верховної Ради України з питань
тимчасово окупованих територій), реєстр.
правової політики, визначеного головним
№ 2015, внесений народними депутатами
з попереднього опрацювання і підготовки
України Цимбалюком М.М., Волинцем
зазначеного законопроекту до розгляду
М.Я., Пузійчуком А.В., Кабаченком В.В.,
Верховною Радою України.
Крульком І.І., Наливайченком В.О.

4.

5.

Проект Закону про внесення зміни до На час розгляду
розділу VI "Прикінцеві та перехідні проекту висновок
положення" Бюджетного кодексу України ГНЕУ відсутній.
(щодо надходжень до місцевих бюджетів
Донецької та Луганської областей податку
на доходи фізичних осіб та екологічного
податку), реєстр. № 2273, внесений
народними депутатами України Ткаченком
М.М., Горбенком Р.О., Трухіним О.М.,
Кузнєцовим О.О.
Проект Постанови про внесення змін до
Додатку до Постанови Верховної Ради
України "Про перелік, кількісний склад і
предмети відання комітетів Верховної Ради
України
дев'ятого
скликання"
щодо
предметів відання, реєстр. № 2292 від
18.10.2019, внесений народними депутатами
України Вельможним С.А., Костіним А.Є.,
Ватрасом В.А., Князевичем Р.П., Мережком
О.О.

14.11.19 – підтримати. Рішення з цього
питання надіслати Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету,
визначеного головним з підготовки
даного
законопроекту
на
розгляд
Верховної Ради України.

18.12.19 - не підтримати в частині
віднесення питання «законодавство з
питань забезпечення діяльності органів
державної влади на деокупованих
територіях України» до предметів
відання Комітету з питань правової
політики, оскільки це питання вже
належить до предмету відання 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.
Рішення з цього питання надіслати
Комітету Верховної Ради України з
питань Регламенту, депутатської етики та
організації роботи Верховної Ради
України,
визначеного
головним
з
підготовки даного законопроекту на
розгляд Верховної Ради України.

