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В И С Н О В О К
щодо проєкту Закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні 

(реєстр. № 5109 від 19.02.2021)

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 попередньо  розглянув на своєму засіданні 6 квітня 
2021 року (Протокол № 30) проєкт Закону про запобігання та протидію 
антисемітизму в Україні (реєстр. № 5109), поданий народним депутатом України  
Бужанським М.А. та іншими народними депутатами України (далі – Законопроєкт) 
щодо доцільності включення його  до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради 
України.  

Метою Законопроєкту є протидія, запобігання антисемітизму та його 
проявам в Україні.

Для досягнення зазначеної мети у Законопроєкті дається визначення 
антисемітизму, вказуються його основні прояви, встановлюється заборона 
антисемітизму та його проявів. Також Законопроектом встановлюються види 
відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку від 
17 березня 2021 року зазначив, що Законопроєкт не має впливу на показники 
бюджетів. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 
із законодавством.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України  у 
своєму висновку від 05 квітня 2021 року висловило низку зауважень 
концептуального та змістовного характеру до Законопроєкту. 

За результатами обговорення відповідно до статті 93 Регламенту Верховної 
Ради України Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України 
включити до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого 
скликання  проєкт Закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні 
(реєстр. № 5109), поданий народним депутатом України  Бужанським М.А. та 
іншими народними депутатами України.
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