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Верховна Рада України 

До реєстр. № 1186 (доопрацьований)
від 06.09.2019 р.

Комітет 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 17 лютого 2021 року розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про звернення 
громадян" щодо реалізації конституційного права на звернення особами, які 
визнані судом недієздатними, реєстр. № 1186 (доопрацьований), внесений 
народними депутатами України Геращенко І.В., Фріз І.В. та іншими 
народними депутатами України.

Як зазначають автори у пояснювальній записці метою проекту є  
законодавче забезпечення реалізації конституційного права на звернення 
особами, які визнані судом недієздатними. 

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про 
звернення громадян»: виключити з частини другої статті 8 Закону положення, 
за яким не розглядаються звернення осіб, визнаних судом недієздатними, та в 
частині четвертій статті 16 виключити положення, яким надається право на 
звернення зі скаргою в інтересах недієздатних осіб лише їх законним 
представникам.

В ході обговорення члени Комітету звернули увагу на те, що відповідно 
до частини другої статті 152 Конституції України закони, інші акти або їх 
окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня 
ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 
неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше 
дня його ухвалення. Поданим проектом пропонується виключити положення, 
які вже втратили чинність, в чому, немає законодавчої необхідності. 

Разом з цим члени Комітету відзначили необхідність розробки 
ефективного механізму для реалізації недієздатними особами своїх 
конституційних прав і свобод, захисту та поновлення цих прав і свобод у разі 
їх порушення.



Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 
України у своєму висновку від 12.09.2019 р. зазначає, що законопроект 
потребує доопрацювання.

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у 
своєму висновку від 30.10.2019 р. зазначає, що законопроект відповідає 
вимогам антикорупційного законодавства.

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції з Європейським 
Союзом у своєму висновку від 03.04.2020 р. визнав положення законопроекту 
такими, що регулюються національним законодавством країн-членів 
Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових 
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку 
від 17.06.2020 р. зазначає, що законопроект не має впливу на показники 
бюджетів. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності 
згідно із законодавством.

Розглянувши зазначений законопроект, за підсумками обговорення 
Комітет ухвалив рішення: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо 
реалізації конституційного права на звернення особами, які визнані судом 
недієздатними, реєстр. № 1186 (доопрацьований), внесений народними 
депутатами України Геращенко І.В., Фріз І.В. та іншими народними 
депутатами України, за результатами розгляду у першому читанні повернути 
суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Запросити народних депутатів України – авторів законопроекту 
приєднатись до Робочої групи утвореної Комітетом для напрацювання 
комплексних змін до Закону України «Про звернення громадян».

Співдоповідачем  з  цього  питання  визначено  Голову  Комітету         
Лубінця Дмитра Валерійовича.

Голова Комітету                                                                              Д.В. Лубінець
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