
 

Схвалено на засіданні Комітету 

 липня 2018 року 

П Л А Н 

роботи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин  

на період дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

 
№ 
п/п 

 
Питання, які виносяться на розгляд Комітету 

Строки 
розгляду в 
Комітеті 
(місяць) 

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

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" 

та деяких інших законів України щодо впорядкування 

виплат жертвам політичних репресій, внесений народним 

депутатом України Шухевичем Ю-Б.Р., р.№1170 від 

02.12.2014 р. (друге читання) 

розглянуто в 

другому 

читанні 

24.05.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про громадянство України" (щодо спрощення порядку 

прийняття до громадянства України окремих категорій 

осіб) внесений народними депутатами України Ляшком 

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

Лозовим А.С., р.№1901 від 02.02.2015 р. (друге читання). 

розглянуто в 

другому 

читанні 

13.05.2015 

 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб" (щодо компенсації вартості 

пошкодженого майна), внесений народними депутатами 

України Логвинським Г.В., Пацканом В.В., Шкрум А.І., 

висновок 

Комітету від 

08.04.2015 р. 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 
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Геращенко І.В. та Немирею Г.М. р.№ 2167 від 18.02.2015 

р. 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України" щодо 

посилення контролю за переміщенням осіб та вантажів 

(товарів) через тимчасово окуповану територію,  

внесений народними депутатами України Лапіним І.О. та 

іншими р.№2004а від 03.06.2015 р. 

висновок 

Комітету від 

07.10. 2015 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України" щодо 

скасування перепусток та визначення прозорих правил 

переміщення осіб та вантажів (товарів) через тимчасово 

окуповану територію, внесений народним депутатом 

України Веселовою Н.В. р.№2004а-1 від 17.06.2015 р. 

висновок 

Комітету від 

07.10. 2015 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням 

дітей внутрішньо переміщених осіб, внесений народним 

депутатом України Веселовою Н.В., р.№3459-1 від 

16.11.2015 р. (друге читання). 

розглянуто в 

другому 

читанні 

07.06.2017 
 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

7. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» щодо надання притулку 

бездомним особам», внесений народними депутатами 

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

Д.В., Чубаровим Р.А. р. № 3833 від 28.01.2016 р.( друге 

читання). 

розглянуто в 

другому 

читанні 

08.02.2017 
 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

8. 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 

розглянуто в 

другому 

читанні 

30.03.2016 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 



 3 

України Геращенко І.В., Климпуш-Цинцадзе І.О., 

Іоновою М.М., Найєм М., Лещенком С.А., Масоріною 

О.С., Заліщук С.П. р.№3501 від 20.11.2015 р. (друге 

читання). 

9. Проект Закону про внесення зміни до статті 19 Закону 

України "Про громадянство України" (щодо втрати 

громадянства України за вчинення злочинів проти основ 

національної безпеки України), внесений народними 

депутатами України Немировським А.В., Березою Ю.М., 

Тетеруком А.А., Тимчуком Д.Б., Развадовським В.Й., 

Рибчинським Є.Ю., р.№4115 від 19.02.2016 р. 

висновок 

Комітету від 

13.07. 2016 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

10. Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону 

України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства" (щодо приватних домашніх робітників та 

місцевого персоналу іноземних диппредставництв), 

внесений Кабінетом Міністрів України, р.№5509 від 

08.12.2016 р. (друге читання) 

розглянуто в 

другому 

читанні 

21.06.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

11. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб" щодо реалізації права внутрішньо 

переміщених осіб на житло, внесений народним 

депутатом України Веселовою Н.В. р.№4021 від 

04.02.2016 р. 

висновок 

Комітету від 

21.12.2016 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

12. Проект Закону про внесення зміни до Закону України 

"Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції" (щодо особливостей 

оформлення документів, що посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України), внесений 

народними депутатами України Немирею Г.М., 

Пацканом В.В., Фельдманом О.Б., Брензовичем В.І., 

Веселовою Н.В., р.№ 4023а від 15.07.2016 р. (друге 

читання). 

розглянуто в 

другому 

читанні 

04.07.2018 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 



 4 

13. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо реалізації права внутрішньо 

переміщених осіб на безоплатне тимчасове проживання), 

внесений народними депутатами України Тарутою С.О., 

Веселовою Н.В., р.№5107 від 09.09.2016 р 

висновок 

Комітету від 

21.12.2016 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

14. Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону 

України "Про відновлення прав осіб, депортованих за 

національною ознакою", внесений Кабінетом Міністрів 

України,  р.№6228 від 23.03.2017 р. 

висновок 

Комітету від 

12.07.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

15. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України" щодо 

механізму відновлення втрачених матеріалів справи, 

внесений народним депутатом України Князевичем Р.П.  

р.№3343 від 19.10.2015 р. 

висновок 

Комітету від 

22.02.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

16. 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.№6142 від 27.02.2017 р. (друге 

читання). 

розглянуто в 

другому 

читанні 

04.07.2018 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

17. Проект Закону про державне замовлення будівництва 

тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб, 

внесений народним депутатом України Королевською 

Н.Ю., р.№1442 від 11.12.2014 р. 

висновок 

Комітету від 

18.01.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

18. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про закордонних українців" (щодо співпраці із 

закордонними українцями), внесений Кабінетом 

Міністрів України, р.№7033 від 21.08.2017 р. 

висновок 

комітету від 

21.09.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

19. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні" (щодо реалізації прав та 

висновок 

Комітету від 

04.10.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 
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обов'язків військовослужбовців Держспецзв'язку щодо 

реєстрації свого місця проживання), внесений Кабінетом 

Міністрів України, р.№7036 від 21.08.2017 р. 

20. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про звернення громадян" (щодо розгляду телефонних та 

електронних звернень), внесений Кабінетом Міністрів 

України,  р.№7201 від 12.10.2017 р. 

висновок 

Комітету від 

17.01.2018 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

21. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про звернення громадян" (щодо особистого розгляду 

звернень певної категорії громадян), внесений Кабінетом 

Міністрів України,  р.№ 7214 від 20.10.2017 р. 

висновок 

Комітету від 

17.01.2018 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

вересень 

22. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб, внесений Кабінетом Міністрів 

України,  р.№ 8332 від 02.05.2018 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

23. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб, внесений народним депутатом 

України Вілкулом О.Ю., р.№8332-1 від 18.05.2018 р. 

       вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

24. Проект Постанови про деякі питання забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб, внесений 

народними депутатами України Королевською Н.Ю., 

Солодом Ю.В., р.№2536а від 28.08.2015 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

25. Проект Постанови про залучення міжнародної експертної 

та донорської допомоги до розробки і реалізації 

комплексної державної програми щодо підтримки та 

соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб в 

Україні, внесений народним депутатом України Ларіним 

С.М., р.№1655 від 26.12.2014 р. 

       вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

26. Проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону 

України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території 

       вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 
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України" (щодо порядку в'їзду на тимчасово окуповану 

територію суб'єктів владних повноважень в Україні), 

внесений народним депутатом України Кишкарем П.М., 

р.№6554 від 07.06.2017 р.  

27. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо обліку та реєстрації місця проживання 

громадян України на тимчасово окупованих територіях 

Донецької, Луганської областей та Автономної 

Республіки Крим, народними депутатами України 

Геращенком А.Ю., Тарутою С.О., Веселовою Н.В. та ін. 

р.№8432 від 05.06.2018 р. 

       вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

28. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо участі громадян в процесі 

удосконалення нормативного регулювання суспільних 

відносин, внесений народним депутатом України 

Писаренком Р.П.  р.№4049 від 11.02.2016 р. 

       вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

29. Проект Постанови про Державну програму підтримки і 

співпраці із закордонним українством на 2016 - 2020 

роки, внесений народними депутатами України Крульком 

І.І., Тарасюком Б.І., Гопко Г.М. та іншими, р.№ 5242 від 

06.10.2016 р. 

       вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

30. Проект Постанови про Державну цільову програму 

співпраці із закордонними українцями на період до 2020 

року, внесений народним депутатом України Вовком В.І.. 

р.№5378 від 09.11.2016 р. 

       вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

31. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо заборони особам, уповноваженим на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, перебувати на окупованій території, 

внесений народними депутатами України Купрієм В.М., 

Дідичем В.В., Денисенком А.С. р.№ 5415 від 17.11.2016 р 

висновок 

Комітету від 

22.02.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

32. Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону висновок    члени секретаріат жовтень 
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України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території 

України" (щодо обсягу тимчасово окупованої території, її 

природних ресурсів та об'єктів спадщини) внесений 

народними депутатами України Курячим М.П., 

Гаврилюком М.В.,  р.№ 2159 від 17.02.2015 р. 

Комітету від 

22.02.2017 

Комітету  Комітету 

33. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі), 

внесений народними депутатами України Кондратюк 

О.К., Іоновою М.М., Геращенко І.В.,Гриневич Л.М., 

Немирею Г.М., Тарасюком Б.І, Пацканом В.В., Кужель 

О.В., Семераком О. М., р. №1456 від 12.12.2014 р.  

висновок 

Комітету від 

22.04. 2015 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

34. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб", внесений народними депутатами 

України Недавою О.А., Сусловою І.М., р.№5454 від 

25.11.2016 р. 

висновок 

Комітету від 

21.12.2016 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

35. Проект Закону про захист прав осіб, які проходять 

опитування (дослідження) на поліграфі, внесений 

народним депутатом України Тетеруком А.А, р.№ 4094 

від 17.02.2016 р. 

висновок 

Комітету від 

03.11. 2016 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

36. Проект Закону про поліграфологічну діяльність, 

внесений народним депутатом України Журжієм  А.В., 

р.№ 4094-1 від 04.03.2016 р. 

висновок 

Комітету від 

03.11. 2016 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

37. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо першочергового забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб, внесений 

народним депутатом України Левченком Ю.В., р.№4290 

від 23.03.2016 р. 

висновок 

Комітету від 

03.11. 2016 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

38. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про громадянство" щодо прийняття до громадянства 

висновок 

Комітету від 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11166&skl=8
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11166&skl=8
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11121&skl=8
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11121&skl=8
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11121&skl=8
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України, внесений народним депутатом України Дідичем 

В.В., р.№3321 від 13.10.2015 р. 

01.06.2016 

39. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про громадянство України" щодо реалізації права 

змінити громадянство, внесений Президентом України, 

р.№6175 від 13.03.2017 р. 

висновок 

Комітету від 

04.04.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

40. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про громадянство України" щодо заборони мати 

громадянство іншої держави особам, уповноваженим на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та врегулювання деяких аспектів 

порядку зміни громадянства, внесений народними 

депутатами України Вілкулом О.Ю., Бойком Ю.А., 

р.№6175-1 від 15.03.2017 р. 

висновок 

Комітету від 

04.04.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

жовтень 

41. Проект Закону про особливості забезпечення права на 

інформацію громадянам України, які перебувають на 

тимчасово окупованій території, внесений народним 

депутатом України Веселовою Н.В., р.№7534 від 

01.02.2018 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

42. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про звернення громадян" (щодо посилення захисту прав 

учасників бойових дій та антитерористичної операції, 

членів сімей Героїв Небесної Сотні при розгляді звернень 

громадян),  внесений народними депутатами України 

Савченко Н.В. та ін. р.№ 4761 від 02.06.2016 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

43. Проект Закону про статус кримськотатарського народу в 

Україні, внесений народними депутатами України 

М.Джемілєвим, Чубаровим Р.А., Логвинським Г.В. та ін., 

р.№6315 від 07.04.2017 р.  

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

44. Проект Постанови про виконання резолюції 

Парламентської Асамблеї Ради Європи 2198 (2018) 

"Гуманітарні наслідки війни в Україні". внесений 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 
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народними депутатами України Бойком Ю.А, Вілкулом 

О.Ю., Льовочкіним С.В. та ін., р.№7545 від 02.02.2018 р. 

45. Проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії 

осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або 

засуджені на тимчасово окупованих територіях України 

та за її межами внесений народними депутатами України 

Шухевичем Ю-Б.Р., Геращенко І.В., Третьяковим О.Ю., 

Луценко І.С. та ін., р.№8205 від 27.03.2018 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

46. Проект Закону про правовий захист політичних в'язнів, 

внесений народними депутатами України Донець Т.А., 

Дейдеєм Є.С., р.№5218 від 04.10.2016 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

47. 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 

порядку видачі дипломатичного паспорта народному 

депутату України), внесений народними депутатами 

України Антонищаком А.Ф., Матківським Б.М., Мусієм 

О.С.та ін., р.№7137 від 22.09.2017 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

48. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо ґендерно-правової експертизи, 

внесений народними депутатами України Луценко І.С., 

Сусловою І.М., Заліщук С.П. та ін. р.№8315 від 

20.04.2018 р. 

жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

49. Проект Закону про визнання політичними в'язнями осіб, 

позбавлених свободи з політичних мотивів за рішенням 

органів влади Російської Федерації, та умови і порядок 

надання їм державної соціальної допомоги та пільг, 

внесений народним депутатом України М.Джемілєвим, 

р.№6700 від 13.07.2017 р. 

висновок 

Комітету від 

15.03.2018 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

50. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" 

висновок 

Комітету від 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 
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(щодо реабілітації дітей жертв політичних репресій), 

внесений народними депутатами України Мусієм О.С., 

Парубієм А.В. та іншими, р. № 4979 від 14.07.2016 р. 

21.09.2016 

51. Проект Закону про документи України, що посвідчують 

особу та дають право виїзду за кордон, внесений 

народними депутатами України Шкрум А.І., Соболєвим 

Є.В., Остріковою Т.Г., Гопко Г.М., Кривенком В.М., 

Лещенком С.А., Павленком Р.М., Медуницею О.В., 

Горват Р.І., Заліщук С.П. р.№1632 від 25.12.2014 р. 

висновок 

Комітету від              

22.04.2015 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

52. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про закордонних українців" (щодо набуття статусу 

неповнолітніми), внесений народними депутатами 

України Дзюбликом П.В., Мацолою Р.М., Кривенком 

В.В., р.№3029 від 03.09.2015 р. 

висновок в 

Комітету ід 

11.11. 2015 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

53. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про звернення громадян" щодо строків розгляду 

звернень громадян, внесений народним депутатом 

України Шухевичем Ю-Б.Р., р.№2510а від 17.08.2015 р. 

висновок 

Комітету від 

21.09. 2016 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

54. Проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону 

України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території 

України" щодо виїзду та в'їзду на територію України, 

внесений народним депутатом України Березою Ю.М.,  

р.№3606 від 09.12.2015 р. 

висновок 

Комітету від 

22.02.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

55 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення деяких положень під 

час виконання міжнародних договорів України про 

реадмісію, внесений народними депутатами України 

Пацканом В.В., Логвинським Г.В. та іншими, р.№5344 

від 02.11.2016 р. 

висновок 

Комітету від 

06.04. 2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

56. Проект Постанови про визнання та засудження репресій 

органів радянської військової адміністрації, здійснених 

висновок 

Комітету від 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 
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проти угорців та німців Закарпаття під час Другої 

світової війни та у повоєнний час, внесений народним 

депутатом України Брензовичем В.І. р.№2390а від 

17.07.2015 р. 

07.10. 2015 

57. Проект Закону про внесення зміни до Закону України 

"Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" 

(щодо розширення категорій репресованих, що 

підлягають реабілітації), внесений народними 

депутатами України Бубликом Ю.В. , Головком М.Й., 

Іллєнком А.Ю., Левченком Ю.В., Марченком О.О.,  

Осуховським О.І.  р.№1080 від 27.11.2014 р. 

висновок в 

Комітету ід 

16.09. 2015 р. 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

58. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб 

без громадянства, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та недоторканності України), 

внесений народними депутатами України Білецьким 

А.Є., Луценком І.В., Петренком О.М. р.№3433 від 

09.11.2015 р. 

висновок 

Комітету від 

11.05.2016 р. 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

59. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб 

без громадянства, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та недоторканності України), 

внесений народним депутатом України Веселовою Н.В., 

р.№3433-1 від 12.11.2015 р. 

висновок 

Комітету від 

11.05.2016 р. 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

листопад 

60. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про громадянство України" щодо додаткових підстав 

недопущення виходу із громадянства України, внесений 

народними депутатами України Бубликом Ю.В., р.№4235 

від 15.03.2016 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

61. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо приведення у відповідність до 

Конституції України Закону України "Про громадянство 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15802&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15813&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15837&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=16672&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=18118&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15806&skl=9
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України" щодо уникнення множинного (подвійного) 

громадянства, внесений народним депутатом України 

Мельничуком С.П., р.№ 6178 від 14.03.2017 р. 

62. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо врегулювання питань подвійного 

громадянства, внесений народним депутатом України 

Балогою В.І., р.№ 6178-1 від 27.03.2017 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

63. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо множинного (подвійного) 

громадянства, внесений народним депутатом України 

Богомолець О.В., р.№ 6178-2 від 29.03.2017 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

64. Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань, 

внесений народними депутатами України Немирею Г.М., 

Луценко І.С., Джемілєвим М., Черненком О.М. та 

іншими №3587 від 07.12.2015 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

65. Проект Закону про гарантії свободи мирних зібрань в 

Україні, внесений народними депутатами України 

Луценком І.В., Мосійчуком І.В., Мусієм О.С., 

Добродомовим Д.Є  та іншими №3587-1 від 11.12.2015 р 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

66. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо зняття обмежень права на страйк, 

внесений народним депутатом України Капліним С.М., 

р.№5382 від 09.11.2016 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

67. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо призупинення погашення іпотечних 

кредитів, якщо об'єкт іпотеки знаходиться на тимчасово 

окупованій території України або на території населених 

пунктів, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, внесений народним 

депутатом України Веселовою Н.В., р.№7462 від 

28.12.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

68. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих листопад    члени секретаріат грудень 
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актів України щодо удосконалення порядку 

підтвердження громадянства України та встановлення 

фактів, що мають юридичне значення,  внесений 

народними депутатами України Мірошниченком Ю.Р., 

Мосійчуком І.В., Котвіцьким І.О., р.№7211 від 19.10.2017  

Комітету  Комітету 

69. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про звернення громадян" щодо приведення норм закону 

у відповідність до Конституції України та чинного 

законодавства, внесений народними депутатами України 

Гончаренком О.О., Сусловою І.М., р.№ 7401 від 

14.12.2017 р. 

листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

70. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо спрощення реєстрації актів цивільного 

стану для громадян України, що вимушено залишились 

на тимчасово окупованій території України або території 

України, де органи влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження внесений народним депутатом України 

Веселовою Н.В., р.№ 7463 від 28.12.2017 р. 

висновок 

Комітету від 

17.04.2018 р. 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

71. Проект Закону про встановлення мораторію на 

примусове повернення, видворення та екстрадицію 

іноземців та осіб без громадянства, які брали участь в 

антитерористичній операції чи забезпечували її 

проведення внесений народними депутатами України 

Тимчуком Д.Б., Вінником І.Ю., р.№3468 від 12.11.2015 р 

висновок 

Комітету від 

01.06.2016 р. 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

72. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" 

(щодо поліпшення умов інвестиційної діяльності в 

Україні), внесений народними депутатами України 

Пинзеником В.М., Гринівим І.О., Іоновою М.М. №1476 

від 16.12.2014 р. 

висновок 

Комітету від 

14.07.2015 р. 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

73. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про національні меншини в Україні", внесений 

висновок 

Комітету від 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 
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народними депутатами України Левченком Ю.В., 

Осуховським О.І.,  Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю.В.,  

Марченком О.О., Головком М.Й.,  р.№1111 від 

28.11.2014 р. 

12.04.2017 р. 

74. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо вдосконалення порядку в'їзду на 

неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян 

України та іноземців (осіб без громадянства) внесений 

народними депутатами України Долженковим О.В., 

Артеменком А.В., р.№ 2488 від 30.03.2015 р. 

висновок 

Комітету від 

22.02.2017 р. 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

грудень 

75. Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів 

України з вимогою про скасування Постанови Кабінету 

Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 79 "Деякі 

питання оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

особи, яка переміщується з тимчасово окупованої 

території України або району проведення 

антитерористичної операції", внесений народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., 

р.№2746 від 28.04.2015 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

січень 

76. Проект Постанови про ініціювання розгляду питання про 

визнання геноциду черкеського (адигейського) народу 

під час російсько-кавказької війни, внесений народним 

депутатом України Ліньком Д.В.,  р.№2140 від 13.02.2015 

р. 

    грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

січень 

77. Проект Постанови про звільнення Черниша В.О. з посади 

Міністра з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України, внесений 

народними депутатами України Сироїд О.І., 

Сидоровичем Р.М., Сотник  О.С. та ін., р.№6054 від 

08.02.2017 р. 

    грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

січень 

78. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо набуття (припинення) громадянства 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

січень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=16672&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15806&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15837&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15802&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=18118&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15813&skl=9
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України, громадянства (підданства) іншої держави або 

громадянств (підданств) інших держав, внесений 

народними депутатами України Тереруком А.А., Ємцем 

Л.О. р.№5433 від 21.11.2016 р. 

79. Проект Закону про заборону участі України у розподілі 

мігрантів, який відбувається в країнах-членах 

Європейського Союзу, внесений народним депутатом 

України Рабіновичем В.З., р.№5506 від 08.12.2016 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

січень 

80. Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні", внесений народним депутатом України 

Бригінцем О.М., р.№ 7176 від 05.10.2017 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

січень 

81. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо правового врегулювання роботи 

громадських об'єднань та приведення нормативно-

правових актів до норм чинного законодавства), 

внесений народними депутатами України Бубликом 

Ю.В., Левченком Ю.В., Осуховським О.І.   Іллєнком 

А.Ю., Головком М.Й., Марченком О.О., р.№1232 від 

04.12.2014 р. 

висновок 

Комітету від 

16.09.2015 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

січень 

82. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, внесений народним депутатом України 

Королевською Н.Ю., р.№1445 від 11.12.2014 р. 

висновок 

Комітету від 

02.09.2015 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

січень 

83. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо перетворення електронних петицій у 

ефективний механізм комунікації влади і суспільства), 

внесений народними депутатами України Шеньковичем 

А.В., Герегою О.В., р.№6655 від 27.06.2017 р. 

  висновок 

Комітету від       

04.10.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

січень 

84. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення парламентського контролю за 

захистом прав та свобод внутрішньо переміщених осіб; 

  висновок 

Комітету від       

15.11.2017 

   члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

січень 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15802&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15802&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=16672&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15806&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15837&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15837&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15813&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=18118&skl=9
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осіб, що проживають на тимчасово окупованих 

територіях та на території проведення антитерористичної 

операції, внесений народним депутатом України 

Веселовою Н.В., р.№7027 від 16.08.2017 р. 

 

 

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

 

1. Проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами, внесений 

Президентом України, р.№0119 від 14.11.2016 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо діяльності парламентської опозиції, внесений 

народними депутатами України Писаренком В.В., Бондаренком 

В.В. та ін., р.№1066-1 від 23.12.2014 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення порядку проведення досудового 

розслідування у формі дізнання, внесений народними 

депутатами України Геращенко І.В., Єфремовою І.О., 

Котвіцьким І.О., Дзендзерським Д.В., Тетеруком А.А., 

Княжицьким М.П., р.№1221 від 03.12.2014 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

4. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

(щодо зменшення строку тимчасового зберігання товарів 

гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб), 

внесений народними депутатами України Пацканом В.В., 

Шкрум А.І., Геращенко І.В., Іоновою М.М., Рябчиним О.М., 

Павленком Р.М., Горват Р.І., Сусловою І.М. р.№1419 від 

11.12.2014 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо звільнення від оподаткування прибутку 

підприємств, що забезпечують працевлаштування внутрішньо 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11121&skl=8
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11121&skl=8
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переміщених осіб,  внесений народними депутатами України 

Матвієнком А. С., Довбенком М.В., р.№ 3015 від 02.09.2015 р. 

6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо створення державою сприятливих умов 

роботодавців, що забезпечують працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб, внесений народним депутатом України 

Веселовою Н.В., р.№ 3015-1 від 14.09.2015 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо стимулювання роботодавців для 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, внесений 

народними депутатами України Королевською Н.Ю.,Солодом 

Ю.В., р.№ 3015-2 від 18.09.2015 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо розширення підстав для перегляду судових рішень у 

кримінальному провадженні Вищим спеціалізованим судом 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ та/або 

Верховним Судом України внесений народними депутатами 

України Пацканом В.В., Гопко Г.М., Луценко І.С., Іоновою 

М.М., Сусловою І.М., Дерев'янком Ю.Б.,Шкрум А.І., р.№ 2107 

від 11.02.2015 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

9. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо встановлення 

відповідальності посадових осіб за порушення прав, свобод та 

законних інтересів внутрішньо переміщених осіб), внесений 

народним депутатом України Алєксєєвим І.С., р.№2528а від 

26.08.2015 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

10. Проект Закону про захист соціально незахищених верств 

населення від підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні 

послуги, внесений народними депутатами України Бойко Ю.А., 

Папієвим М.М., Іоффе Ю.Я., р.№3126 від 17.09.2015 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

11. Проект Закону про тимчасові заходи щодо соціального захисту 

найбільш вразливих верств населення в умовах різкого 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, 

внесений народними депутатами України Писаренком В.В., 

Гєллєром Є.Б., р.№3126-1 від 30.09.2015 р. 

12. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реалізації права громадян на відмову від участі у 

голосуванні, внесений народним депутатом України Луценком 

І.В., р.№3376 від 30.10.2015 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

13. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо порушення права на 

інформацію та права на звернення. внесений народним 

депутатом України Дідичем С.Г., р.№3493 від 19.11.2015 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

14. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо множинного 

громадянства) внесений народними депутатами України 

Безбахом Я.Я., Сольваром Р.М., Матвійчуком Е.Л, 

Мельничуком І.І. р.№3514 від 24.11.2015 р. 

вересень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

15. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за публічне 

заперечення тимчасової окупації територій України Російської 

Федерації, внесений народним депутатом України Балогою В.І., 

р.№3771 від 15.01.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

16. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

(щодо врегулювання переміщення через митний кордон 

України останків полеглих, які загинули у війнах, внаслідок 

депортацій та політичних репресій), внесений народним 

депутатом України Мураєвим Є.В., р.№ 3799 від 21.01.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

17. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за 

порушення вимог законодавства про пошукову діяльність, 

внесений народним депутатом України Мураєвим Є.В., 

р.№3803 від 21.01.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

18. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів  жовтень    члени секретаріат 
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України (щодо врегулювання пошукової діяльності), внесений 

народним депутатом України Мураєвим Є.В., р.№3804 від 

21.01.2016 р. 

Комітету  Комітету 

19. Проект Закону щодо надання державою спеціального 

соціального статусу потерпілим від особливо тяжких злочинів 

та відшкодування за рахунок держави матеріальної та 

моральної шкоди вказаним особам, із обов'язковим 

відшкодуванням відшкодування державі засудженими 

понесених витрат, внесений народними депутатами України 

Домбровським О.Г та ін., р.№ 3841 від 29.01.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

основи національної безпеки України" щодо віднесення до 

загроз національній безпеці неефективність державної політики 

у сфері розв'язання соціально-економічних проблем 

внутрішньо переміщених осіб, внесений народним депутатом 

України Веселовою Н.В., р.№ 3843 від 29.01.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

21. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оренди житла внутрішньо переміщеними 

особами, внесений народним депутатом України Веселовою 

Н.В., р.№ 3844 від 29.01.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини" (щодо забезпечення погашення боргових 

зобов'язань держави з виплати суми справедливої сатисфакції, 

визначеної Європейським судом з прав людини, вжиття заходів, 

спрямованих на виправлення порушеного права), внесений 

народним депутатом України Власенком С.В., р.№ 4135 від 

23.02.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

23. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених 

осіб внесений народними депутатами України Вілкулом О.Ю. 

та ін., р.№ 4471 від 19.04.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

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

правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР 

на території України, внесений народними депутатами України 

Продан О.П. та ін., р.№ 4650 від 11.05.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність 

України у ХХ столітті" (щодо уточнення статусу борців за 

незалежність України у ХХ столітті та свободи історичних 

досліджень), внесений народним депутатом України Гринівим 

І.О., р.№4975 від 14.07.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

26. Проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України 

"Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за 

незалежність України у ХХ столітті" щодо уточнення статусу 

борців за незалежність України у ХХ столітті, внесений 

народним депутатом України Шухевичем Ю-Б.Р., р.№ 4975-1 

від 22.07.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

27. Проект Постанови про вшанування пам'яті жертв геноциду, 

вчиненого Польською державою щодо українців у 1919 - 1951 

роках, внесений народними депутатами України  Мусієм О.С. 

та іншими р.№5012 від 03.08.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

28. Проект Постанови про визнання такими, що втратили чинність 

Укази Президії Верховної Ради РРФСР "Про перейменування 

районів і районних центрів Кримської АРСР від 14 грудня 1944 

року, "Про перейменування сільських Рад і населених пунктів 

Кримської області" від 21 серпня 1945 року, "Про 

перейменування населених пунктів Кримської області на 

території Автономної Республіки Крим" від 18 травня 1948 

року, внесений народними депутатами України Юринець О.В., 

Джемілєвим М. та іншими, р.№ 5121 від 14.09.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

29. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо забезпечення гарантованого загального, рівного 

і прямого виборчого права громадян України), внесений 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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народним депутатом України Мураєвим Є.В., р.№5148 від 

20.09.2016 р. 

30. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення відкритості та удосконалення 

функціонування Державного реєстру виборців, внесений 

народними депутатами України Сташуком В.Ф. , Маркевичем 

Я.В. та іншими р.№5310 від 26.10.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини" (щодо вдосконалення процедури 

виконання рішень та пропозицій Європейського суду з прав 

людини), внесений народним депутатом України Шиньковичем 

А.В., р.№ 5438 від 22.11.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

Національну поліцію" щодо свободи мирних зібрань, внесений 

народними депутатами України Луценко І.В., Шкрум А.І., 

Левченко Ю.В. та іншими, р.№ 5455 від 25.11.2016 р. 

 жовтень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

Національну гвардію України" щодо свободи мирних зібрань, 

внесений народними депутатами України Луценко І.В., Шкрум 

А.І., Левченко Ю.В. та іншими, р.№ 5456 від 25.11.2016 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

34. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо трудових прав), внесений Кабінетом Міністрів 

України, р.№ 5511 від 08.12.2016 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

35. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності народних депутатів України та 

державних службовців за набуття громадянства інших держав, 

внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Вовком 

В.І., Ліньком Д.В. та іншими, р.№ 6131 від 24.02.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

36. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо встановлення відповідальності народних 

депутатів України, депутатів сільських, селищних, обласних, 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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районних, міських, районів у містах рад, сільських, селищних, 

міських голів, старост, державних службовців та службовців 

органів місцевого самоврядування за набуття громадянства 

інших держав), внесений народним депутатом України 

Рудиком С.Я., р.№ 6131-1 від 09.03.2017 р. 

37. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо забезпечення житлових прав внутрішньо 

переміщених осіб), внесений народним депутатом України 

Долженковим О.В., р.№ 6152 від 01.03.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

38. Проект Закону про заборону колабораціонізму, внесений 

народним депутатом України Лапіним І.О., р.№ 6170 від 

09.03.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

39. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану 

територію України та виїзду, з неї внесений народними 

депутатами України Фріз І.В., Логвинським Г.В., р.№ 6206 від 

16.03.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

40. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення системи справляння судового 

збору, поданий народними депутатами України Луценко І.С., 

Южаніною Н.П., Веселовою Н.В. та ін., р. № 6258 від 

29.03.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

банки і банківську діяльність" (щодо уточнення вимог до 

учасників, органів управління та контролю, керівних осіб 

банків та пов'язаних з банками осіб, а також посилення 

відповідальності банків), поданий народними депутатами 

України Білецьким А.Є., Петренком О.М., р. № 6309 від 

06.04.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

42. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення розвитку та використання мов національних 

меншин в Україні, поданий народними депутатами України 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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Подоляк І.І., Сироїд О.І., Гопко Г.М. та ін., р. № 6348 від 

12.04.2017 р. 

43. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо правового врегулювання резюме amicus curiae і 

висновків amicus ombud Європейської Комісії "За демократію 

через право" (Венеціанська Комісія) в роботі Конституційного 

Суду України і Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини), поданий народним депутатом України Ківаловим 

С.В., р. № 6362 від 13.04.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

44. Проект Закону про систему обов'язкового державного 

страхування вкладів фізичних осіб, поданий народним 

депутатом України Мураєвим Є.В., р. № 6374 від 14.04.2017р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

45. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо усунення дискримінації громадян, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополь, поданий народними 

депутатами України Логвинським Г.В.,  Чубаровим Р.А., 

Пацканом В.В. та ін., р. № 6383 від 14.04.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції" (щодо мораторію на сплату комунальних послуг 

внутрішньо переміщеними особами на їх нерухоме майно, яке 

знаходиться в населених пунктах, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження), поданий 

народними депутатами України Курилом В.С., Галасюком В.В., 

Єфімовим М.В. та ін., р. № 6461 від 17.05.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

47. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо громадянства осіб, яким надано допуск до 

державної таємниці, а також осіб, які претендують на зайняття 

або обіймають посади в органах державної влади чи органах 

місцевого самоврядування, поданий народними депутатами 

України Сотник О.С., Войціцькою В.М., Журжієм А.В. та ін., р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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№ 6658 від 29.06.2017 р. 

48. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері морського транспорту, поданий народним 

депутатом України Козирем Б.Ю.., р. № 6727 від 14.07.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

49. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо приведення порядку 

застосування запобіжних заходів у відповідність з практикою 

Європейського суду з прав людини, поданий Кабінетом 

Міністрів України, р.№ 7089 від 07.09.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

50. Проект Закону про внесення змін до закону України "Про 

освіту" щодо забезпечення захисту мовних прав національних 

меншин, поданий народним депутатом України Шуфричем Н.І., 

р.№ 7146 від 28.09.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

51. Проект Закону про юридичну (правничу) освіту і загальний 

доступ до правничої професії, поданий народними депутатами 

України Сироїд О.І та ін., р.№7147 від 28.09.2017 р. 

   листопад    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

52. Проект Закону про юридичну освіту та юридичну (правничу) 

професію, поданий народними депутатами України Ківаловим 

С.В. та ін., р.№7147-1 від 17.10.2017 р. 

   грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

53. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо запровадження тимчасового обмеження права 

громадян України на виїзд з України до держави-агресора), 

поданий народними депутатами України Немировським А.В. та 

ін., р.№ 7187 від 09.10.2017 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

54. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення соціального захисту дітей, 

поданий Кабінетом Міністрів України, р.№ 7217  від 20.10.2017 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

освіту" щодо виконання резолюції Парламентської асамблеї 

Ради Європи стосовно забезпечення прав корінних народів, 

національних меншин України на навчання рідною мовою, 

поданий народним депутатом України Писаренком В.В., р.№ 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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7259 від 07.11.2017 р. 

56. Проект Закону про проведення експерименту з переселення на 

постійне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які є 

власниками житла на непідконтрольних територіях Донбасу, 

поданий народним депутатом України Підберезняком В.І., 

р.№7295 від 16.11.2017 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

57. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо статутів територіальних громад, поданий народними 

депутатами України Заліщук С.П., Шкрум А.І., р.№7297-1 від 

30.11.2017 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

"Про Всеукраїнський перепис населення" (щодо визначення 

періодичності проведення перепису населення України та 

проведення Всеукраїнського перепису населення в 2018 році) 

поданий народним депутатом України Вілкулом О.Ю., р.№7344 

від 29.11.2017 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

освіту" щодо врахування висновків Венеційської комісії 

стосовно положень Закону України "Про освіту" що регулюють 

використання державної мови та мови національних меншин в 

освіті, поданий народним депутатом України Вілкулом О.Ю., 

р.№ 7402 від 14.12.2017 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

60. Проект Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України (щодо удосконалення механізмів судового 

розгляду), поданий народним депутатом України Власенком 

С.В., р.№ 7414 від 19.12.2017 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

61. Проект Закону про внесення змін до Господарського кодексу 

України (щодо удосконалення механізмів судового розгляду) 

поданий народним депутатом України Власенком С.В., 

р.№7415 від 19.12.2017 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

62. Проект Закону про внесення змін до Цивільного 

процесуального кодексу України (щодо удосконалення 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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механізмів судового розгляду) поданий народним депутатом 

України Власенком С.В., р.№ 7416 від 19.12.2017 р. 

63. 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), поданий народним депутатом України Шаховим С.В., 

р.№ 7522 від 23.01.2018 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

64. Проект Закону про внесення доповнень до Податкового 

кодексу України (щодо усунення дискримінації внутрішньо 

переміщених осіб при надаванні в оренду житла), поданий 

народним депутатом України Веселовою Н.В., р.№ 7522-1 від 

30.01.2018 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

65. Проект Закону про тимчасове виконання обов'язків посадових 

осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради 

України Президент України або Верховна Рада України за 

поданням Президента України чи коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України, поданий народним 

депутатом України Деревянком Ю.Б., р.№  7541 від 02.02.2018 р 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

66. Проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України 

"Про засади державної мовної політики" щодо розширення 

сфери застосування української мови в друкованих засобах 

масової інформації, внесений народними депутатами України 

Батенком Т.І., Купрієм В.М., Дубініним О.І. та ін., р.№ 8018 від 

08.02.2018 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

Державний бюджет України на 2018 рік" (щодо забезпечення 

реалізації державних житлових програм для молодих сімей та 

внутрішньо переміщених осіб: державної підтримки за 

програмою доступного житла, а також пільгового 

довгострокового державного кредиту на будівництво 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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(реконструкцію) та придбання житла), внесений народними 

депутатами України Вілкулом О.Ю., Колєсніковим Д.В., 

Павловим К.Ю., Гальченком А.В., р.№ 8041 від 14.02.2018 р. 

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

Державний бюджет України на 2018 рік" (щодо забезпечення 

реалізації державних житлових програм для молодих сімей та 

внутрішньо переміщених осіб: державної підтримки за 

програмою доступного житла, а також пільгового 

довгострокового державного кредиту на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла), поданий народним 

депутатом України Веселовою Н.В., р.№ 8041-1 від 27.03.2018  

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

69. Проект Закону про внесення змін до Додатку № 3 та Додатку № 

4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 

рік" (щодо забезпечення конституційних прав громадян на 

житло, відновлення фінансування державних житлових 

програм з метою вирішення питання забезпечення житлом 

громадян, зокрема молоді, учасників АТО та внутрішньо-

переміщених осіб), поданий народним депутатом України 

Недавою О.А., р.№ 8041-2 від 27.03.2018 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

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

Державний бюджет України на 2018 рік" (щодо забезпечення 

права громадян на житло, відновлення фінансування державних 

житлових програм та вирішення питання забезпечення житлом 

внутрішньо-переміщених осіб), внесений народними 

депутатами України Ляшком О.В., Заружко В.Л., Амельченком 

В.В. та ін. р.№ 8041-3 від 05.03.2018 р. 

грудень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

71. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо кримінальної відповідальності народних 

депутатів України, державних службовців за набуття та 

використання громадянства іноземних держав), поданий 

народним депутатом України Капліним С.М., р.№  8091 від 

02.03.2018 р. 

січень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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72. Проект Закону про засади формування та діяльності політичних 

інститутів у Верховній Раді України, поданий народним 

депутатом України Мураєвим Є.В., р. № 8233 від 05.04.2018 р. 

січень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

73. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо встановлення відповідальності за розголошення 

відомостей про насильство в сім'ї, поданий народним депутатом 

України Бубликом Ю.В., р. № 8290 від 19.04.2018 р. 

січень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

74. Проект Закону про фахову передвищу освіту, поданий 

народними депутатами України Кременем Т.Д., Бриченком І.В., 

р. № 8321-1 від 08.05.2018 р. 

січень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

75. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми, 

виникненню безпосередньої загрози їх життю або здоров'ю та 

подолання цих явищ, поданий Кабінетом Міністрів України, 

р.№ 8325 від 26.04.2018 р. 

січень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

76. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії жорстокому поводженню з дітьми та 

державної підтримки сімей з дітьми, багатодітних, прийомних 

сімей і дитячих будинків сімейного типу, внесений народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., 

р.№8325-1 від 16.05.2018 р. 

січень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

77. Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо підвищення ролі уповноважених 

підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції, поданий Кабінетом Міністрів України, 

р.№8375 від 18.05.2018 р. 

січень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

78. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення відповідності дій осіб, висунутих 

кандидатами у народні депутати України, загальновизнаним 

нормам моралі, дотримання ними прав і свобод людини і 

громадянина, законних інтересів суспільства і держави, 

поданий народним депутатом України Капліним С.М., р.№8388 

січень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 
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від 21.05.2018 р. 

79. Проект Закону про внесення доповнення до статті 14 Закону 

України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо мешканців 

тимчасово окупованих територій), внесений народними 

депутатами України Гопко Г.М., Веселовою Н.В. та ін., 

р.№8391 від 22.05.2018 р. 

січень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

80. Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, щодо 

забезпечення формування засад державної сімейної політики - 

розробки та запровадження Національної сімейної стратегії, 

внесений народними депутатами України Вілкулом О.Ю., 

р.№8444 від 07.06.2018 р. 

січень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

81. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

електронні довірчі послуги", поданий Кабінетом Міністрів 

України, р.№ 8462 від 08.06.2018 р. 

січень    члени 

Комітету  

секретаріат 

Комітету 

 

 

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

 

1.     

 

 

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

Верховної Ради України, власних рішень 

 

1. Про хід виконання Закону України «Про захист персональних 

даних». 

вересень    члени Комітету  секретаріат 

Комітету 

2. Про хід виконання Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб». 

жовтень    члени Комітету  секретаріат 

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

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

 

 

1. Парламентські слухання на тему «Запобігання та протидія 

дискримінації  жінок з вразливих соціальних груп». 

жовтень    члени Комітету  секретаріат 

Комітету 

2. Слухання в комітеті на тему: «Формування державної політики 

у сфері застосування  санкцій до осіб, причетних до політично 

мотивованих незаконних переслідувань громадян України». 

жовтень    члени Комітету  секретаріат 

Комітету 

3. Слухання в комітеті на тему: «Удосконалення механізмів 

взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами 

державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 

ромської національної меншини на період до 2020 року».  

листопад    члени Комітету  секретаріат 

Комітету 

4. Слухання в комітеті на тему: «Проблемні аспекти застосування 

Закону України «Про звернення громадян» щодо реалізації 

права на електронну петицію». 

грудень    члени Комітету  секретаріат 

Комітету 

 

 

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

або за його участю 

 

1. Забезпечувати підготовку матеріалів на розгляд Комітету. щотижня члени Комітету секретаріат 

Комітету 

2. Співпрацювати з громадськими об’єднаннями,  національно - 

культурними товариствами та правозахисними організаціями 

України. 

постійно члени Комітету секретаріат 

Комітету 

3. Брати участь у роботі науково-практичних конференцій, 

семінарів, круглих столів з питань прав людини, захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб, етнонаціональної політики, 

відновлення прав депортованих за національною ознакою, 

ґендерної рівності, регулювання міграційних процесів, захисту 

постійно члени Комітету секретаріат 

Комітету 
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інтересів закордонних українців та інших питань віднесених до 

предмету відання Комітету. 

4. Провести круглий стіл на тему: «Перехідне правосуддя як 

міжнародна модель захисту прав людини в умовах збройного 

конфлікту».  

вересень   

5. Провести круглий стіл на тему: «Закон України «Про 

громадянство України. Нові виклики та шляхи правового 

врегулювання».  

листопад члени Комітету секретаріат 

Комітету 

6. Провести спільне засідання з Підкомітетом Європейського 

Парламенту з прав людини (DROI) під егідою Парламентського 

комітету асоціації Україна-ЄС щодо ситуації, що склалася в 

Україні із захистом прав і свобод людини в умовах 

неоголошеної війни Росії проти України. 

дата 

уточнюється 

члени Комітету секретаріат 

Комітету 

7. Провести круглий стіл на тему: «Стан виконання Національної 

стратегії у сфері прав людини у 2018 році». 

грудень члени Комітету секретаріат 

Комітету 

8. Організовувати і брати участь у проведенні зустрічей Голови 

Комітету та членів Комітету з представниками владних 

структур і громадських об’єднань України, міжнародних 

організацій, урядових і парламентських делегацій зарубіжних 

держав, дипломатичних представництв в Україні з питань, які 

відносяться до компетенції Комітету. 

 

постійно 

 

члени Комітету 

 

секретаріат 

Комітету 

9. Підтримувати співробітництво з міжнародними офіційними та 

громадськими інституціями, які займаються проблемами прав 

людини, національних меншин та міграції, у тому числі – 

Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців, 

ООН, ПРООН, МОП, МОМ, Представництвами Європейської 

комісії та ОБСЄ в Україні та ін. 

постійно члени Комітету члени 

Комітету 

 

 

Голова Комітету з питань прав людини,  

національних меншин і міжнаціональних відносин                                                                         Г.М. Немиря     
 


