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ПЛАН
роботи Комітету Верховної Ради України 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 п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання

№
п/п

Питання, які виносяться на розгляд 
Комітету

Строки 
розгляду в 
Комітеті 
(місяць)

Відповідальні 
за підготовку 

члени Комітету

Відповідальні 
за підготовку 
працівники 
секретаріату 

Комітету

Пропозиції 
щодо строків 

розгляду 
Верховною 

Радою 
України 
(місяць)

1 2 3 4 5 6
Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України (комітет є головним)

1 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), 

Висновок від 
14.04.2020 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

лютий



внесений Кабінетом Міністрів України, 
р. № 0934 від 29.08.2019 р. (друге 
читання).

2 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.

Висновок від 
06.05.2020 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

лютий

3 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.

Висновок від 
05.02.2020 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

лютий

4 Проект Закону про тимчасові заходи 
забезпечення платоспроможності 
підприємств, які провадили господарську 

Висновок від 
14.04.2020 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

лютий



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.

5 Проект Закону про внесення змін до 
статті 12 Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово 
окупованій території України" щодо 
встановлення альтернативної підсудності 
справ, учасники яких проживають на 
території Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя, внесений 
народними депутатами України 
Горбенком Р.О., Тарасенком Т.П., р. 
№3048 від 10.02.2020 р. (друге читання)

Висновок від 
16.12.2020 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

лютий

6 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. № 3630 від 
11.06.2020 р.

Висновок від 
16.09.2020 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

лютий

7 Проект Постанови про невідкладні 
заходи для припинення бойових дій та 
відновлення миру, імплементації 

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

березень



Мінських угод, внесений народними 
депутатами України Бойком Ю.А., 
Рабіновичем В.З., Медведчуком В.В., 
Королевською Н.Ю, р. №1120 від 
29.08.2019 р.  

8 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської 
областей", 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.

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

березень

9 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження адміністративної 
процедури державної реєстрації фактів 
народження та смерті, які відбулися на 
тимчасово окупованій території України 
в Автономній Республіці Крим та м. 
Севастополі, внесений народними 
депутатами України Лубінцем Д.В., 
Умєровим Р.Е., Ткаченком М.М., Касаєм 
К.І., Тарасенком Т.П. та ін., р. №3713 від 
22.06.2020 р.

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

березень

10 Проект Закону про внесення змін до 
статті 7 Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо 

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

березень



переміщених осіб" щодо забезпечення 
виплати пенсій та соціальної допомоги, 
внесений народними депутатами України 
Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В. та ін., 
р. № 4014 від 01.09.2020 р.

11 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.

Висновок від 
17.06.2020 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

березень

12 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.

Висновок від 
17.06.2020 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

березень

13 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 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

березень

14 Проект Закону про внесення зміни до 
Закону України "Про особливості 

Висновок від 
05.02.2020 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

березень



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.

15 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.

Висновок від 
05.02.2020 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

березень

16 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., 

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

квітень



Шпеновим Д.Ю., Магомедовим М.С., 
Гриб В.О., р. № 1105 від 29.08.2019 р.

17 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., 
Забродським М.В., Зінкевич Я.В., 
Князевичем Р.П., р. № 1186 від 
29.08.2019 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. 

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

квітень

19 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 

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

квітень



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.

20 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо внесення 
відомостей про зареєстроване місце 
проживання громадян України на 
тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях, 
Автономній Республіці Крим та місті 
Севастополі, а також оформлення 
документів, що посвідчують особу та 
підтверджують громадянство України, 
внесений народними депутатами України 
Лубінцем Д.В., Яковлєвою Н.І., 
Умєровим Р.Е. та ін., р. № 4564 від 
31.12.2020

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

квітень

21 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. № 

Висновок від 
01.07.2020

члени Комітету секретаріат 
Комітету

квітень



2333 від 29.10.2019 р.
22 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.

Висновок від 
01.07.2020

члени Комітету секретаріат 
Комітету

квітень

23 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., Найємом М., Лещенком 
С.А., Масоріною О.С., Заліщук С.П. р. № 
0931 від від 29.08.2019 р. (друге читання)

Висновок від 
14.11.2019

члени Комітету секретаріат 
Комітету

квітень

24 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про засади внутрішньої 
та зовнішньої політики" щодо 
актуалізації деяких положень внесений 
народними депутатами України 
Умєровим Р.Е., Устіновою О.Ю., 
Рахманіним С.І., Фріз І.В., Лубінцем 
Д.В., р. №3666 від 16.06.2020 р.

Висновок від 
16.12.2020 р.

члени Комітету секретаріат 
Комітету

квітень

25 Проект Закону про внесення змін до Висновок від члени Комітету секретаріат квітень



деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення законодавства у сфері 
міграції, внесений Кабінетом Міністрів 
України, р. № 4412 від 20.11.2020 р.

27.01.2021 р. Комітету

26 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
посилення захисту прав людини, зокрема 
права на ефективне урядування, внесений 
народними депутатами України 
Василевською-Смаглюк О. М., 
Тарасенком Т.П., р. № 2806 від 
24.01.2020 р.

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

травень

27 Проект Закону про надання захисту 
іноземцям та особам без громадянства, 
внесений народними депутатами України 
Лубінцем Д.В., Горбенком Р.О., 
Єфімовим М.В., Кузнєцовим О.О. та ін., 
р. № 3387 від 24.04.2020 р.

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

травень

28 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.

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

травень

29 Проект Закону про внесення змін до квітень члени Комітету секретаріат травень



Закону України "Про забезпечення прав 
та свобод внутрішньо переміщених осіб", 
внесений народними депутатами України 
Лубінцем Д.В., Ткаченком М.М., 
Умєровим Р.Е., Касаєм К.І., Мандзієм 
С.В., Горбенком Р.О., Чийгозом А.З., 
Кузнєцовим О.О., р. № 4487 від 
11.12.2020 р.

Комітету

30 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. 
та Солодом Ю.В., р. № 2297 від 
22.10.2019 р.

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

травень

31  Проект Постанови про звернення до 
Кабінету Міністрів України та Державної 
міграційної служби України щодо 
надання тимчасового захисту громадянам 
Республіки Білорусь, які масово 
вимушені шукати захисту в Україні 
внаслідок політичних переслідувань в 
Республіці Білорусь, внесений 
народними депутатами України Совсун 
І.Р., Васильченко Г.І., Юрчишиним Я.Р. 
та іншими народними депутатами 
України, р. № 4143 від 22.09.2020 р.

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

травень

32 Проект Закону про особливості травень члени Комітету секретаріат червень



державної політики щодо встановлення 
заборони для окремих категорій осіб 
публічних висловлювань щодо 
заперечення окремих міжнародних 
злочинів або виправдання дій їх 
організаторів, збройної агресії Російської 
Федерації і тимчасової окупації частини 
території України, щодо заборони та 
обмеження взаємодії і зв’язків таких осіб 
з органами влади і посадовими особами 
Російської Федерації та незаконними 
органами (посадовими особами), 
створеними на тимчасово окупованій 
території України, внесений народними 
депутатами України Ясько Є.О., 
Люботою Д.В., Нікітіною М.В., 
Пушкаренком А.М. та ін., р. № 4136 від 
21.09.2020 р.

Комітету

33 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про правовий статус 
осіб, зниклих безвісти", внесений 
народними депутатами України 
Остапенко А.Д., Завітневичем О.М., 
Тищенком М.М., Бабенком М.В., 
Яковлєвою Н.І., Арсенюком О.О., 
Третьяковою Г.М., р. № 4495 від 
15.12.2020 р.

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

червень



Розділ ІІ. Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої пропозиції
1 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

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

2 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. та ін., р. № 2070 від 
05.09.2019

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

3 Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо 
фінансового забезпечення розвитку 
туризму, внесений народним депутатом 

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету



України Нальотовим Д.О., р. № 3696 від 
19.06.2020

4 Проект Закону про внесення змін до 
підрозділу 4 розділу XX Податкового 
кодексу України щодо безнадійної 
заборгованості 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

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

5 Проект Закону про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо 
декриміналізації примусової сплати 
грошових коштів під виглядом податків, 
зборів і платежів на тимчасово 
непідконтрольних територіях України, 
внесений народним депутатом України 
Михайлюк Г.О., р. № 4466 від 04.12.2020

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

6 Проект Закону про визнання таким, що 
втратив чинність, Закону України «Про 
особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей», 
внесений народним депутатом України 
Лозинським Р.М., р. № 4492 від 
14.12.2020

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету



7 Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо 
механізму фінансового забезпечення 
відшкодування шкоди потерпілим від 
насильницьких кримінальних 
правопорушень, внесений Кабінетом 
Міністрів України, р. № 3894 від 
17.07.2020

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

8 Проект Закону про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Кримінального 
кодексу України та Кримінального 
процесуального кодексу України щодо 
забезпечення участі громадян України у 
здійсненні правосуддя, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. № 4190 
від 05.10.2020

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

9 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про судоустрій і статус 
суддів" щодо удосконалення порядку 
залучення громадян України до участі у 
здійсненні правосуддя та формування 
списку присяжних, внесений Кабінетом 
Міністрів України, р. № 4191 від 
05.10.2020

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

10 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо надання 
пільг окремим категоріям громадян 
України, що звертаються за вчиненням 

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету



консульських дій, внесений Кабінетом 
Міністрів України, р. № 4539 від 
24.12.2020

11 Проект Закону про внесення змін до 
Державної програми авіаційної безпеки 
цивільної авіації, внесений Кабінетом 
Міністрів України, р. № 4110 від 
17.09.2020

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

12 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.

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

13 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.

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

14 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про публічні закупівлі" 
та деяких інших законів України щодо 

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету



користування державними 
інформаційно-телекомунікаційними 
системами, внесений народним 
депутатом України Папієвим М.М., 
р.№2463 від 18.11.2019 р.

15 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.

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

16 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з 
метою недопущення порушень 
конституційних прав людини і 
громадянина у зв'язку із запровадженням 
інституту викривачів корупції в Україні, 
внесений народним депутатом України 
Власенком С.В., р.№2749 від 16.01.2020 
р.

лютий члени Комітету секретаріат 
Комітету

17 Проект Закону про статус і соціальний 
захист мирних (цивільних) громадян, які 
постраждали внаслідок бойових дій чи 
збройних конфліктів, внесений 

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету



народними депутатами України 
Королевською Н.Ю., Солодом 
Ю.В.,Бойком Ю.А., Іоффе Ю.Я. та ін., р. 
№ 1115 від 29.08.2019

18 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
основ соціального захисту заручників та 
інших осіб, потерпілих від 
терористичного акту, внесений 
народними депутатами України 
Геращенко І.В., Іоновою М.М., 
Княжицьким М.Л. та ін., р. № 4579 від 
11.01.2021

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

19 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

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

20 Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо збалансованості 
наповнення місцевих бюджетів, 
внесений народними депутатами 
України Заблоцьким М.Б., Халімон П.В., 
Вороньком О.Є. та ін., р. № 3679 від 

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету



18.06.2020
21 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 
регулювання діяльності підприємств у 
сферах теплопостачання, 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, внесений Кабінетом 
Міністрів України, р. № 4215 від 
13.10.2020

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

22 Проект Закону про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо проведення 
судово-психіатричної експертизи в 
адміністративному провадженні, 
внесений Кабінетом Міністрів України, 
р. № 4326 від 05.11.2020

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

23 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень приватних 
виконавців, внесений Кабінетом 
Міністрів України, р. № 4330 від 
05.11.2020

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

24 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України у зв'язку з 
впорядкуванням діяльності у сфері 
державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень та у 
сфері державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та 

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету



громадських формувань, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. № 4338 
від 06.11.2020

25 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України у зв’язку з 
впорядкуванням діяльності у сфері 
державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень та у 
сфері державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань (щодо судового 
контролю в сфері державної реєстрації), 
внесений народними депутатами 
України Шкрум А.І., Климпуш-
Цинцадзе І.О. та ін., Р. № 4338-1 від 
24.11.2020

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

26 Проект Закону про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо протидії мобінгу, 
внесений народними депутатами 
України Гришиною Ю.М., Гривком С.Д. 
та ін.,       р. № 4306 від 02.11.2020

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

27 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
окремих питань міжнародного судового 
співробітництва, внесений Кабінетом 
Міністрів України, р. № 4428 від 
26.11.2020

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

28 Проект Закону про внесення змін до березень члени Комітету секретаріат 



Виборчого кодексу України, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. № 4440 
від 30.11.2020

Комітету

29 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
впорядкування діяльності відокремлених 
підрозділів юридичної особи, утвореної 
відповідно до законодавства іноземної 
держави, внесений Кабінетом Міністрів 
України, р. № 4482 від 10.12.2020

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

30 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського 
суду з прав людини" (щодо 
вдосконалення процедури виконання 
рішень Європейського суду з прав 
людини), внесений народним депутатом 
України Світличною Ю.О., р. № 4316 від 
04.11.2020

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

31 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
застосування до засуджених та осіб, які 
тримаються під вартою, заходів 
примусового годування, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. № 4323 
від 05.11.2020

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

32 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
надання Національному агентству з 

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету



питань запобігання корупції 
повноважень органу державної влади зі 
спеціальним статусом та 
підпорядкування його діяльності 
інтересам народу України, внесений 
народними депутатами України 
Масловим Д.В., Кінзбурською В.О. та 
ін., р. № 4329 від 05.11.2020

33 Проект Закону про економічний паспорт 
українця, внесений народним депутатом 
України Костюком Д.С., р.№ 2754 від 
16.01.2020 р.

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

34 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р.№ 3587 
від 03.06.2020 р.

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

35 Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо збалансованості 
наповнення місцевих бюджетів, 
внесений народними депутатами 
України Заблоцьким М.Б., Халімоном 
П.В.,  Вороньком О.Є.,  Гривком С.Д. та 
ін., р.№ 3679 від 18.06.2020 р.

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

36 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
обов'язковості перебування у 

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету



громадянстві України членів наглядових 
(спостережних) рад суб'єктів 
господарювання державного сектору 
економіки та встановлення 
максимального розміру винагороди для 
членів цих наглядових (спостережних) 
рад, внесений народним депутатом 
України Рабіновичем В.З., р.№  3119 від 
24.02.2020 р.

37 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України стосовно 
покращення інвестиційного клімату 
(щодо скасування державної реєстрації 
договорів (контрактів) про спільну 
інвестиційну діяльність), внесений 
народними депутатами України Цабалєм 
В.В.,  Рудик К.О., Рущишиним Я. І., 
Железняком Я.І., Васильченко Г.І., р.№ 
3221 від 16.03.2020 р. 

березень члени Комітету секретаріат 
Комітету

38 Проект Закону про створення та 
функціонування вільної економічної 
зони "Донбас", внесений народними 
депутатами України Новинський В.В., 
Шпеновим Д.Ю., Магерою С.В., 
Магомедовим М.С., Гриб В.О., р. № 
1093 від 29.08.2019

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

39 Проект Закону про внесення зміни до 
статті 7 Закону України "Про 
автомобільний транспорт" внесений 

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету



Кабінетом Міністрів України, р. № 4376 
від 13.11.2020

40 Проект Закону про внесення зміни до 
статті 5 Закону України "Про судовий 
збір" (щодо сплати судового збору при 
захисті прав учасників бойових дій, 
постраждалих учасників Революції 
Гідності та Героїв України), внесений 
народними депутатами України 
Аллахвердієвою І.В., Кінзбурською В.О., 
Горбенком Р.О., р. № 3148 від 
03.03.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

41 Проект Закону про внесення змін до 
статті 7 Закону України “Про 
автомобільний транспорт” щодо 
організації пасажирських перевезень, 
внесений народними депутатами 
України Горенюком О.О., Савчук О.В., 
Люботою Д.В. та ін., р. № 4376-1 від 
16.11.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

42 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про землеустрій" щодо 
уніфікації деяких видів документації із 
землеустрою, внесений Кабінетом 
Міністрів України, р. № 4515 від 
18.12.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

43 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо підтримки 
волонтерської діяльності, внесений 

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету



Кабінетом Міністрів України, р. № 4521 
від 18.12.2020

44 Проект Закону про суд присяжних, 
внесений народними депутатами 
України Фроловим П.В., Фрісом І.П. та 
ін., р. №3843 від 14.07.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

45 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
забезпечення рівних можливостей у 
сфері праці, внесений народними 
депутатами України Констанкевич І.М., 
Батенком Т.І. та ін., р. № 4174 від 
30.09.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

46 Проект Закону про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу 
України щодо забезпечення прав 
потерпілих осіб у кримінальних 
провадженнях щодо кримінальних 
правопорушень проти статевої свободи, 
статевої недоторканості особи та 
домашнього насильства, внесений 
народними депутатами України 
Констанкевич І.М., Батенком Т.І. та ін., 
р. № 4175 від 30.09.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

47 Проект Закону про професійну 
(професійно-технічну) освіту, внесений 
народними депутатами України 
Констанкевич І.М., Батенком Т.І. та ін., 
р. № 4207 від 12.10.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету



48 Проект Закону про професійну освіту, 
внесений народними депутатами 
України Коваль О.В., Бабаком С.В.,  р. 
№ 4207-1 від 26.10.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

49 Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо 
фінансування гімназій та ліцеїв, 
Юрчишиним Я.Р., Піпою Н.Р. та ін.,          
р. № 4217 від 13.10.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

50 Проект Закону про внесення змін до 
Виборчого кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо 
особливостей організації підготовки та 
проведення виборів у період дії 
карантину, установленого з метою 
запобігання поширенню на території 
України особливо небезпечних і 
небезпечних інфекційних хвороб, та 
вдосконалення окремих положень 
виборчого законодавства, внесений 
народними депутатами України 
Загоруйко А. Л., Корнієнком О.С. та ін., 
р. № 4117 від 18.09.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

51 Проект Закону про адміністративний 
збір, внесений народними депутатами 
України Білозір Л.М., Вацаком Г.А. та 
ін., р. № 4380 від 16.11.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

52 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету



забезпечення права громадян на доступ 
до державної реєстрації актів цивільного 
стану у зв’язку з укрупненням 
територіальних громад, внесений 
народними депутатами України Білозір 
Л.М., Крейденком В.В. та ін., р. № 4382 
від 16.11.2020

53 Проект Закону про учасників Революції 
Гідності та сім'ї Героїв Небесної Сотні, 
внесений народними депутатами 
України Остапенком А.Д., Арсенюком 
О.О., р.№ 4363 від 12.11.2020

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

54 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо посилення 
відповідальності за порушення 
законодавства про вибори, внесений 
народними депутатами України 
Корнієнком О.С.,  Загоруйко А.Л., 
Бакумовим О.С.,  Монастирським Д.А., 
р.№ 3629 від 10.06.2020 р.

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

55 Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо 
фінансового забезпечення розвитку 
туризму, внесений народним депутатом 
України Нальотовим Д.О., р.№ 3696 від 
19.06.2020 р.

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

56 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про державну службу" 

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету



щодо врегулювання окремих питань 
проведення конкурсу на зайняття 
вакантних посад державної служби, 
внесений народним депутатом України 
Гривком С.Д., р.№  3341 від 15.04.2020 
р. 

57 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення 
організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування" 
щодо забезпечення державного 
фінансування утримання дітей-сиріт, 
позбавлених батьківського піклування, 
незалежно від форми власності закладу, 
в якому вони перебувають, внесений 
народними депутатами України 
Третьяковою Г.М.,  Верещук І.А.,  
Гривком С.Д., Струневичем В.О. та ін , 
р.№  3391 від 24.04.2020 р.

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

58 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
збільшення розміру допомоги на дітей, 
над якими встановлено опіку чи 
піклування, та державного фінансування 
утримання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
внесений народними депутатами 
України Королевською Н.Ю., Солодом 

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету



Ю.В., р.№ 3391-1 від 08.05.2020 р. 
59 Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 
примусового виконання судових рішень 
і рішень інших органів, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р.№ 3609 
від 05.06.2020 р.

квітень члени Комітету секретаріат 
Комітету

60 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
впорядкування питань, пов'язаних із 
військовополоненими та інтернованими 
особами в особливий період, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. № 4327 
від 05.11.2020

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

61 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 Новинський В.В., 
Шпеновим Д.Ю., Магерою С.В., 
Магомедовим М.С., Гриб В.О., р. № 
1089 від 29.08.2019

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

62 Проект Закону про недопущення 
кримінального переслідування, 
притягнення до кримінальної, 
адміністративної відповідальності та 

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету



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

63 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо реалізації 
права на пенсію, внесений народними 
депутатами України Королевською 
Н.Ю., Солодом Ю.В., Бортом В.П. та ін., 
р. № 2083-1 від 14.02.2020

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

64 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
заборони водопостачання по Північно-
Кримському каналу до тимчасово 
окупованих Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя, внесений 
народним депутатом України 
Гончаренком О.О., р. № 4526 від 
18.12.2020

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

65 Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо 
ведення підприємницької діяльності е-
резидентами в Україні, внесений 
народними депутатами України 
Железняком Я.І., Цабалєм В.В. та ін., р. 
№ 4240 від 20.10.2020

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету



66 Проект Закону про стимулювання 
розвитку цифрової економіки в Україні, 
внесений народними депутатами 
України Чернєвим Є.В., Гетманцевим 
Д.О. та ін., р. № 4303 від 02.11.2020

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

67 Проект Закону про особливості 
регулювання господарської діяльності у 
сфері інформаційних технологій, 
внесений народним депутатом України 
Бортом В.П., р. №  4303-1 від 18.11.2020

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

68 Проект Закону про стимулювання 
розвитку сфери інформаційних 
технологій в Україні, внесений 
народними депутатами України
Рудик К.О., Ніколаєнком А.В., та ін.,         
р. № 4303-2 від 18.11.2020

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

69 Проект Закону про конституційну 
процедуру, внесений народними 
депутатами Монастирським Д.А., 
Совгирею О.В. та ін., р. № 4533 від 
21.12.2020

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

70 Проект Закону про процедуру розгляду 
справ і виконання рішень 
Конституційного Суду України, 
внесений народними депутатами 
України Павленком Р.М, Фединою С.Р. 
та ін.,    р.№ 4533-1 від 06.01.2021

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

71 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету



запобігання руйнуванню та знищенню 
нерухомої культурної спадщини, 
внесений народними депутатами 
України  Потураєвим М.Р., Кравчук 
Є.М. та ін,       р. № 4561 від 30.12.2020

72 Проект Закону про Захисників / 
Захисниць України та членів їх сімей, 
внесений народним депутатом України 
Остапенком А.Д., р.№ 4389 від 
17.11.2020

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

73 Проект Закону про статус 
малонаселених територій, внесений 
народними депутатами України 
Поляковим А.Е.,  Яцик Ю.Г.,  
Семінським О.В.,  Кабаченком В.В. та 
ін., р.№ 3429 від 05.05.2020 р. 

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

74 Проект Закону про внесення змін до 
статей 89, 90 Бюджетного кодексу 
України (щодо фінансування фахової 
передвищої освіти у закладах 
професійної (професійно-технічної) 
освіти), внесений народними депутатами 
України Коваль О.В., Бабаком С.В., 
Вороновим В.А.,  Гришино. Ю.М. та ін., 
р.№  3461 від 12.05.2020 р. 

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

75 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо заборони 
фінансування органів влади та їх 
посадових (службових) осіб з-за кордону 

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету



та заборони найвищим посадовим 
особам держави мати громадянство 
(підданство) іноземної держави, 
внесений народним депутатом України 
Рабіновичем В.З.,  р.№ 3572 від 
02.06.2020 р.

76 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про судовий збір" 
щодо забезпечення стабільного 
виконання законодавства про 
верифікацію державних виплат, 
внесений народним депутатом України 
Третьяковою Г.М., р.№ 3551 від 
28.05.2020 р. 

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

77 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей, внесений 
народними депутатами України 
Королевською Н.Ю.,  Павленком Ю.О.,  
Солодом Ю.В., р.№3587-1 від 19.06.2020 
р. 

травень члени Комітету секретаріат 
Комітету

78 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів у сфері 
антимонопольної політики, 
деолігархізації та забезпечення 
добросовісної конкуренції, внесений 
народними депутатами України 
Медведчуком В.В., Колтуновичем О.С., 

червень члени Комітету секретаріат 
Комітету



р. № 4122 від 18.09.2020
79 Проект Закону про поштовий зв’язок, 

внесений народними депутатами 
України Зуєвим М.С., Кісєльом Ю.Г. та 
ін., р. № 4353 від 10.11.2020

червень члени Комітету секретаріат 
Комітету

80 Проект Закону про поштовий зв’язок, 
внесений народними депутатами 
України Величковичем М.Р., Бондарем 
М.Л., р. № 4353-1 від 25.11.2020 

червень члени Комітету секретаріат 
Комітету

81 Проект Закону про поштовий зв’язок, 
внесений народними депутатами 
України Заблоцьким М.Б., Тістиком 
Р.Я., р. № 4353-2 від 26.11.2020

червень члени Комітету секретаріат 
Комітету

82 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
охорони сім'ї, дитинства, материнства і 
батьківства, внесений народними 
депутатами України  Мазурашу Г.Г., Лис 
О.Г., р. № 3916 від 22.07.2020

червень члени Комітету секретаріат 
Комітету

83 Проект Закону про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо відповідальності 
за пропаганду гомосексуалізму та 
трансгендеризму, внесений народними 
депутатами України  Мазурашу Г.Г., Лис 
О.Г., р. № 3917 від 22.07.2020

червень члени Комітету секретаріат 
Комітету

84 Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (щодо 
фінансування будівництва, 

червень члени Комітету секретаріат 
Комітету



реконструкції, ремонту об'єктів портової 
інфраструктури), внесений народними 
депутатами України Негулевським І.П., 
Арахамією Д.Г. та ін.,  р. № 4129 від 
18.09.2020

85 Проект Закону про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо встановлення 
відповідальності за прояви сексизму у 
суспільстві, внесений народними 
депутатами України Качуром О.А., 
Люботою Д.В. та ін., р. № 4599 від 
15.01.2021

червень члени Комітету секретаріат 
Комітету

86 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо діяльності 
Міністерства внутрішніх справ України 
та Національної поліції України, 
внесений Кабінетом Міністрів України, 
р. № 4622 від 21.01.2021 р.

Розділ ІІІ. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях комітету 
(з зазначенням дати і місця проведення засідань)

Розділ ІV. Питання, які розглядаються комітетом у порядку контролю за виконанням законів України, 
постанов Верховної Ради України, власних рішень

1. Про щорічну  доповідь  Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини  

квітень Лубінець Д.В. секретаріат 
Комітету



«Про стан дотримання та захисту прав і 
свобод людини в Україні» за 2020 рік

2. Стан виконання Національної стратегії у 
сфері прав людини (за участі УГСПЛ та 
інших ГО, ПРООН).

Травень Лубінець Д.В. секретаріат 
Комітету

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)

Розділ VІ. Конференції, семінари, круглі столи, інші заходи, які будуть проводитись комітетом або за його 
участю

1. Круглий стіл на тему: «Кримська 
платформа: шлях до деокупації» (за 
підтримки Меджлісу
кримськотатарського народу)

лютий Умєров Р.І. секретаріат 
Комітету

2. Круглий стіл на тему: «Моделі 
врегулювання збройних конфліктів та 
захист прав людини під час деокупації та 
реінтеграції: міжнародний та зарубіжний 
досвід» (експертне обговорення)

лютий Копиленко О.Л. секретаріат 
Комітету

3. Круглий стіл на тему: «Свобода 
пересування вздовж лінії розмежування: 
проблема застосування штрафних 
санкцій за порушення порядку в'їзду на 
тимчасово окуповану територію України 
та виїзду з неї» (спільно з БО БФ «Право 
на Захист» та Офісом ООН з координації 

березень Касай К.І.;
Кузнєцов О.О.

секретаріат 
Комітету



гуманітарної діяльності)
4. Круглий стіл на тему: «Вдосконалення 

законодавства про надання захисту 
іноземцям та особам без громадянства: 
основні завдання та критерії 
майбутнього закону».

березень Лубінець Д.В.
Рабінович В.З.

секретаріат 
Комітету

5. Круглий стіл на тему: «Забезпечення 
гендерної рівності в умовах пандемії 
COVID-19»

березень Яковлєва Н.І. секретаріат 
Комітету

6. Круглий стіл на тему: «Шляхи 
удосконалення законодавства про 
забезпечення прав внутрішньо 
переміщених осіб»

березень Лубінець Д.В. секретаріат 
Комітету

7. Круглий стіл на тему: «Стан дотримання 
прав та свобод людини і громадянина на 
тимчасово окупованих територіях та 
лінії зіткнення» (за підтримки 
Української Гельсінської спілки з прав 
людини, МГО «Людина в біді»)

квітень Яковлєва Н.І. секретаріат 
Комітету

8. Круглий стіл на тему: «Ратифікація 
Римського статуту у світлі початку 
розслідування «українського кейсу» 
Міжнародним кримінальним судом», 
який планується провести за участі ГО 
«Центр громадянських свобод»

квітень Тарасенко Т.П. секретаріат 
Комітету

9. Круглий стіл на тему: «Запровадження 
засад перехідного правосуддя як 
передумови деокупації територій та 
реінтеграції населення»

квітень Яковлєва Н.І. секретаріат 
Комітету



10. Круглий стіл на тему: «Захист 
персональних даних в українському 
суспільстві»;

травень Тарасенко Т.П. секретаріат 
Комітету

11. Круглий стіл на тему: «Створення 
уповноваженого органу захисту 
персональних даних та доступу до 
публічної інформації».

травень Тарасенко Т.П. секретаріат 
Комітету

12. Круглий стіл на тему: «Забезпечення 
доступу громадян до правосуддя» за 
участі Комітету Верховної Ради України 
з питань правової політики

червень Тарасенко Т.П. секретаріат 
Комітету

13. Круглий стіл на тему: «Парламентський 
контроль за виконанням закону «Про 
правовий статус осіб, зниклих безвісти» 
(заслуховування інформації від органів 
влади, експертне обговорення проблем і 
механізмів їх вирішення)

червень Лубінець Д.В. секретаріат 
Комітету

14. Круглий стіл на тему: «Про хід 
виконання рекомендацій комітетських 
слухань «Проблемні питання 
законодавчого врегулювання та 
реалізації державної політики щодо 
забезпечення прав корінних народів і 
національних меншин»

червень Лубінець Д.В. секретаріат 
Комітету

15. Моніторинговий візит до Луганської 
області з питань забезпечення прав та 
безпеки громадян України, які 
проживають в зоні розмежування

травень-червень Ткаченко М.М. секретаріат 
Комітету

16. Моніторингові візити до місць червень-липень Лубінець Д.В. секретаріат 



компактного проживання національних 
меншин (Закарпатська, Одеська, 
Львівська/Донецька області)

Комітету

17. Моніторингові візити до місць 
позбавлення волі.

червень-липень Касай К.І. секретаріат 
Комітету

Голова Комітету                                                                                                                                          Д. ЛУБІНЕЦЬ

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000056B95E006410C901
Дійсний до: 02.11.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/7-2021/25403 від 29.01.2021


