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В И С Н О В О К

щодо проєкту Постанови про невідкладні заходи для припинення практики 
політично вмотивованих переслідувань громадян України  

(реєстр. № 5100 від 18.02.2021)

                                                                      
Комітет 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 своєму засіданні 6 квітня 2021 року 
(Протокол № 30) розглянув проєкт Постанови про невідкладні заходи для 
припинення практики політично вмотивованих переслідувань громадян України  
(реєстр. № 5100 від 18.02.2021), поданий народним депутатом України 
Порошенком П.О. та іншими народними депутатами України.

Метою проєкту Постанови є правова оцінка практики поширення політично 
вмотивованих переслідувань громадян України та надання рекомендацій органам 
державної влади щодо вжиття заходів для її припинення та недопущення її 
подальшого поширення в державі.

Зміст проєкту Постанови: констатуючи, що поширення протиправних, 
незаконних та недемократичних практик політично вмотивованих переслідувань 
стає вагомою загрозою національній безпеці України, Верховна Рада України 
постановляє зокрема: визнати заходи Президента України, Кабінету Міністрів 
України, інших органів виконавчої влади у сфері забезпечення і захисту прав і 
свобод людини та громадянина від протиправних посягань недостатніми; 
звернутися до органів правопорядку з вимогою забезпечити неухильне 
додержання законності, політичної нейтральності та позапартійності в їх 
діяльності, негайно припинити практику політично вмотивованих переслідувань; 
органам державної влади в межах установленої Конституцією та законами 
України компетенції вжити заходів з недопущення поширення практики 
політично вмотивованих переслідувань громадян України; рекомендувати 
Міністерству юстиції України невідкладно розробити проекти законів, спрямовані 
зокрема на посилення кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві 
повідомлення про злочин;  рекомендувати Уповноваженому Верховної Ради 
України з прав людини активізувати вжиття передбачених законом заходів 
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парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та ін.  

Відповідно до Пояснювальної записки за підписами авторів проєкту його 
прийняття не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. 

За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення: рекомендувати 
Верховній Раді України не включати до порядку денного п’ятої сесії Верховної 
Ради України IX скликання проєкт Постанови про невідкладні заходи для 
припинення практики політично вмотивованих переслідувань громадян України  
(реєстр. № 5100), поданий народним депутатом України Порошенком П.О. та 
іншими народними депутатами України.
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