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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 шостої 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 
деяких законодавчих актів України щодо 
визнання депортованими громадян 
України, які у 1944-1951 роках були 
примусово переселені з території 
Польської Народної Республіки, внесений 

Висновок від 
06.05.2020 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П. 

вересень



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.

2 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про громадянство 
України" щодо спрощеного набуття 
громадянства України іноземцями та 
особами без громадянства, які брали 
участь у захисті територіальної цілісності 
та недоторканності України, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. № 5630 
від 07.06.2021 р.

Висновок від 
29.06.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Пантєлєєва 
О.О. 

вересень

3 Проект Закону про реалізацію публічних 
електронних послуг з реєстрації та 
декларування місця проживання в 
Україні, внесеного народними  
депутатами України Крячком М.В., 
Лубінцем Д.В. та іншими народними 
депутатами України, р. № 5463 від 
05.05.2021

Висновок від 
16.06.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

вересень

4 Проект Закону України про свободу 
пересування, вільний вибір місця 
проживання та доступ до електронних 
послуг з реєстрації місця проживання в 
Україні, внесеного народними депутатами 
України Устіновою О.Ю., Геращенко І.В. 

Висновок від 
16.06.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

вересень



та іншими  народними депутатами 
України, р.№ 5463-1 від 20.05.2021р.

5 Проект Закону про запобігання та 
протидію антисемітизму в Україні, 
внесений  народними депутатами України 
Бужанським М.А., Колебошиним С.В. та 
іншими народними депутатами України, 
р. № 5109 від 19.02.2021 (друге читання)

Висновок до 
другого 

читання від 
14.07.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Буждиган В.П. 

вересень

6 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення законодавства у сфері 
міграції, внесений Кабінетом Міністрів 
України, р. № 4412 від 20.11.2020 р.

Висновок від      
27.01.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Пантєлєєва 

О.О.

вересень

7 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., Касаєм К.І. та ін., р. №4564 від 
31.12.2020 р.

Висновок до 
другого 

читання від 
29.06.2021 р.

члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

вересень

8 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення прав та 

Висновок від 
19.05.2021 р.

члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

вересень



свобод внутрішньо переміщених осіб", 
внесений народними депутатами України 
Лубінцем Д.В., Ткаченком М.М., 
Умєровим Р.Е., Касаєм К.І. та ін., р. 
№4487 від 11.12.2020 р.

9 Проект Закону про внесення змін до статті 
7 Закону України "Про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб" 
щодо забезпечення виплати пенсій та 
соціальної допомоги, внесений народними 
депутатами України Тимошенко Ю.В., 
Соболєвим С.В., Івченком В.Є., 
Цимбалюком М.М., Лабунською А.В., 
Євтушком С.М., р. №4014 від 01.09.2020 
р.

Висновок від 
02.06.2021 р.

члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

вересень

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

Висновок від 
14.04.2020 р.

члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

жовтень

11 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про правовий статус 
осіб, зниклих безвісти", внесений 
народними депутатами України 
Остапенком А.Д., Завітневичем О.М., 

Висновок від 
17.03.2021 р.

члени Комітету Федорова С.О.
Бузницький 

Ю.О.

жовтень



Тищенком М.М., Бабенком М.В., 
Яковлєвою Н.І. та ін., р. №4495 від 
15.12.2020 р.

12 Проект Закону про підтримку іноземців та 
осіб без громадянства, які зазнали 
політичних переслідувань у країні 
громадянської належності або постійного 
проживання, Ясько Є.О., Мазурашу Г.Г. та 
іншими народними депутатами України, 
р. 5194 від 02.03.2021 р.

вересень члени Комітету Чигрин А.В.
Пантєлєєва 
О.О.

жовтень

13 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
заборони проявів сексизму у суспільстві, 
внесений народними депутатами України 
Качурою О.А., Люботою Д.В. та іншими 
народними депутатами України, р. № 4598 
від 15.01.2021

Висновок від 
19.05.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В. жовтень

14 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків" 
щодо визначення поняття "сексизм", 
внесений народними депутатами України 
Яковлєвою Н.І., Михайлюк Г.О. та 
іншими народними депутатами України, 
р. № 4598-1 від 02.02.2021

Висновок від 
19.05.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В. жовтень

15 Проект Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо заборони проявів сексизму у 
суспільстві, внесений народними 

Висновок від 
19.05.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В. жовтень



депутатами України Кондратюк О.К., 
Корнієнком О.С. та іншими народними 
депутатами України, р. № 4598-2 від 
02.02.2021

16 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.

Висновок від 
31.03.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В.
Пантєлєєва 

О.О.

жовтень

17 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 Чигрин А.В.
Пантєлєєва 

О.О.

жовтень

18 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 Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

жовтень

19 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення правових засад діяльності 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, внесений  народними 
депутатами України Тарасенком Т.П., 

жовтень члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

листопад



Камельчуком Ю.О. та іншими народними 
депутатами України, р. № 5019 від 
04.02.2021

20 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.

Висновок від 
16.06.2021 р.

члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

листопад

21 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. та ін., р. №3666 від 16.06.2020 р.

Висновок від 
16.12.2020 р.

члени Комітету Федорова С.О.
Бузницький 

Ю.В.

листопад

22 Проект Постанови про невідкладні заходи 
для припинення бойових дій та 
відновлення миру, імплементації 
Мінських угод, внесений народними 
депутатами України Бойком Ю.А., 
Рабіновичем В.З., Медведчуком В.В., 
Королевською Н.Ю. та ін., р. №1120 від 
29.08.2019 р.

жовтень члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

листопад

23 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих 

жовтень члени Комітету Федорова С.О.
Бузницький 

Ю.В.

листопад



районах Донецької та Луганської 
областей", внесений народними 
депутатами України Медведчуком В.В., 
Бойком Ю.А., Рабіновичем В.З. та ін., р. 
№2491 від 22.11.2019 р.

24 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 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.

жовтень члени Комітету Федорова С.О.
Бузницький 

Ю.В.

листопад

25 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо правового 
забезпечення наявності іноземного 
громадянства (підданства) у громадян 
України, внесений народними депутатами 
України Дундою О.А., Аліксійчуком О.В., 
Микишою Д.С., р. № 4640 від 25.01.2021

жовтень члени Комітету Чигрин А.В.
Пантєлєєва 

О.О. 

листопад

26 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про звернення громадян" 
щодо умов розгляду звернень, внесений 
народними депутатами України 

Висновок від 
17.06.2020 р.

члени Комітету Шелудько В.Є.
Теплюк В.С.

листопад



Третьяковою Г.М., Безгіним В.Ю., 
Струневичем В.О., Арсенюком О.О., 
Гривком С.Д., р. № 2480 від 21.11.2019 р.

27 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 Шелудько В.Є.
Теплюк В.С.

листопад

28 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.

Висновок від 
17.02.2021 р.

члени Комітету Шелудько В.Є.
Теплюк В.С.

листопад

29 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., 

Висновок від 
01.07.2020

члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

листопад



Остапенком А.Д., Ляшенко А.О., р. № 
2333 від 29.10.2019 р.

30 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 Чигрин А.В.
Пантєлєєва 

О.О.

листопад

31 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 Чигрин А.В. листопад

32 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.

листопад члени Комітету Чигрин А.В.
Надточій Л.І.

грудень



33 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., 
Шпеновим Д.Ю., Магомедовим М.С., 
Гриб В.О., р. № 1105 від 29.08.2019 р.

листопад члени Комітету Чигрин А.В.
Пантєлєєва 

О.О.

грудень

34 Проект Закону про внесення зміни до 
Закону України "Про особливості 
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. та ін., р. 
№2636 від 19.12.2019 р.

Висновок від 
05.02.2020 р.

члени Комітету Федорова С.О.
Іреч Ю.О.

грудень

35 Проект Закону про державну політику у 
сфері подолання наслідків збройної 
агресії Російської Федерації проти 
Державного суверенітету України, 
внесений народними депутатами України 
Третьяковою Г.М., Аліксійчуком О.В., 

листопад члени Комітету Федорова С.О.
Вовк В.М.

грудень



Камельчуком Ю.О. та ін., р. №5271 від 
18.03.2021 р.

36 Проект Закону про особливості 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 
окупованих територіях України, внесений 
народними депутатами України Ясько 
Є.О., Аліксійчуком О.В.,  В’ятровичем 
В.М. та ін., р. №5165 від 26.02.2021 р.

листопад члени Комітету Федорова С.О.
Бузницький 

Ю.В.

грудень

37 Проект Закону про деокупацію (формула 
Свободи), внесений народним депутатом 
України Савчук О.В., р. №5093 від 
18.02.2021 р.

грудень члени Комітету Федорова С.О.
Бузницький 

Ю.В.

січень

Розділ ІІ. Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої пропозиції
1. Проект Закону про захист персональних даних, внесений 

народними депутатами України Чернєвим Є.В., 
січень члени Комітету Секретаріат 

Комітету



Тарасенком Т.П., Стефанчуком Р.О., Касаєм К.І. та ін., р. 
№ 5628 від 07.06.2021 р.

2. 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

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

3. 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

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

4. 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.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
публічні закупівлі" та деяких інших законів України щодо 
користування державними інформаційно-
телекомунікаційними системами, внесений народним 
депутатом України Папієвим М.М., р.№2463 від 
18.11.2019 р.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

6. 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, 

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



внесений народними депутатами України Марчуком І.П., 
Мережком О.О., Клочком А.А., Безгіним В.Ю., р.№2554 
від 06.12.2019 р.

7. 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.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

8. 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 р.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

9. 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 р.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

10. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу 
України, внесений Кабінетом Міністрів України, р. № 4440 
від 30.11.2020 р.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

11. 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 р.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

12. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини" (щодо вдосконалення 

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



процедури виконання рішень Європейського суду з прав 
людини), внесений народним депутатом України 
Світличною Ю.О., р. № 4316 від 04.11.2020 р.

13. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо надання Національному агентству з 
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 р.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

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

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

15. 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.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

16. 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.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

17. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо обов'язковості перебування у громадянстві 
України членів наглядових (спостережних) рад суб'єктів 
господарювання державного сектору економіки та 
встановлення максимального розміру винагороди для 
членів цих наглядових (спостережних) рад, внесений 

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



народним депутатом України Рабіновичем В.З., р.№  3119 
від 24.02.2020 р.

18. 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. 

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

19. Проект Закону про статус і соціальний захист дітей, які 
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів на території України, внесений народними 
депутатами Королевською Н.Ю., Цимбалюком М.М., 
Качурою О.А. та ін., р. №5718 від 30.06.2021 р.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

20. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
внесений Кабінетом Міністрів України, р. № 5583 від 
28.05.2021 р.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

21. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
щодо підвищення (відновлення) соціального захисту 
ветеранів війни та інших осіб, внесений народними 
депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., 
Гнатенком В.С., р. № 5583-1 від 16.06.2021 р.

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

22. Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України 
до лідерів, парламентів та урядів країн "Нормандської 
четвірки" щодо невідкладного проведення розширеної 
зустрічі для припинення військової ескалації та мирного 
врегулювання конфлікту на сході України, внесений 

вересень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



народними депутатами Бойком Ю.А., Рабіновичем В.З., 
Медведчуком В.В.та ін., р. №5647 від 10.06.2021 р.

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

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

24. 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 р.

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

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

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

26. 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 р.

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

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

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

28. 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 р.

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



29. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
державну службу" 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. 

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

30. 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.

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

31. 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 Ю.В., 
р.№ 3391-1 від 08.05.2020 р. 

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

32. 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 р.

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

33. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню 

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



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

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

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

35. 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. 

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

36. 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.,  
Гришиною Ю.М. та ін., р.№  3461 від 12.05.2020 р. 

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

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

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

38. 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. 

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



39. 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., р. № 4122 від 18.09.2020 р.

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

40. Проект Закону про поштовий зв’язок, внесений народними 
депутатами України Зуєвим М.С., Кісєльом Ю.Г. та ін., р. 
№ 4353 від 10.11.2020 р.

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

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

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

42. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо соціальних пільг та соціальних гарантій для 
учасників бойових дій, внесений народним депутатом 
України Заремським М.В., р. №5028 від 05.02.2021 р.

жовтень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

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

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

44. 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 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

45. 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 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

46. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення 

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету



відповідальності за насильство за ознакою статі та прояви 
сексизму у суспільстві, поданий народними депутатами 
України Яковлєвою Н.І., Михайлюк Г.О. та ін., реєстр. 
№4599-1 від 02.02.2021 р.

47. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо встановлення 
відповідальності за публічні прояви сексизму, поданий 
народними депутатами України Кондратюк О.К., 
Корнієнком О.С. та ін., р. №4599-2 від 02.02.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

48. 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.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

49. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо встановлення кримінальної 
відповідальності за неповідомлення громадянином 
України про наявність громадянства (підданства) держави-
агресора, внесений народними депутатами  України 
Дундою О.А., Аліксійчуком О.В.,  Микишею Д.С.,  р. № 
4641 від 25.01.2021 р. 

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

50. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо встановлення 
адміністративної відповідальності за порушення строків 
подання декларації про набуття (наявність), припинення 
іноземного громадянства (підданства) або подання 
завідомо недостовірних відомостей у декларації, внесений 
народними депутатами  України Дундою О.А., 
Аліксійчуком О.В.,  Микишею Д.С.,  р. № 4642  від 
25.01.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету



51. Проект Закону про внесення зміни до статті 1191 
Цивільного кодексу України щодо вдосконалення 
механізму притягнення посадових та службових осіб до 
персональної матеріальної відповідальності, внесений 
народними депутатами  України Поляковим А.Е., 
Скороход А. К. Мазурашем Г.Г.,  Загороднім Ю., І., р. № 
5001 від 02.02.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

52. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації та 
дотримання норм етики народними депутатами України,  
внесений народними депутатами  України Кондратюк О. 
К., Корнієнком О. С., Потураєвим М. Р.. та ін., р. № 5005 
від 02.02.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

53. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
волонтерську діяльність", внесений народним депутатом 
України Заремським М. В.,  р. № 5029 від 05.02.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

54. Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу 
України щодо захисту майнових прав недієздатних осіб та 
осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. № 5098 від 18.02.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

55. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо міжнародного 
співробітництва у кримінальних справах, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. № 5103 від 18.02.2021р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

56. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення доступу до безоплатної 
правничої допомоги та підвищення якості її надання, 

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету



внесений Кабінетом Міністрів України, р. №  5107 від 
19.02.2021 р.

57. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо державної статистичної діяльності, 
внесений Кабінетом Міністрів України, р. №  5108 від 
19.02.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

58. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо посилення кримінальної 
відповідальності за торгівлю людьми, внесений 
народними депутатами  України Лубінцем Д.В., Батенком 
Т.І., Люботою Д,В. та ін, р. №  5134 від 22.02.2021 р. 

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

59. Проект Закону про внесення змін до статті 149 
Кримінального кодексу України щодо забезпечення 
гармонізації кримінального законодавства з положеннями 
міжнародного права в частині регулювання кримінальної 
відповідальності за торгівлю людьми, внесений народним 
депутатом  України Дануцою О.А., р. № 5134-1 від 
09.03.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

60. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 
попереднє ув’язнення” щодо відвідування місць 
попереднього ув’язнення, внесений народними 
депутатами  України Сюмар В.П.,  Герасимовим А.В., 
Фединою С.Р. та ін..,  р. №  5180 від 02.03.2021 р. 

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

61. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо підтримки іноземців та осіб без 
громадянства, які зазнали політичних переслідувань у 
країні громадянської належності або постійного 
проживання, внесений народними депутатами  України 
Ясько Є.О., Костюхом А.В., 

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету



Потураєвим М.Р. та ін.., р. №  5195 від 02.03.2021 р.
62. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" (щодо притягнення до 
дисциплінарної відповідальності судді, який виніс рішення 
з порушенням статті 18 Конвенції про захист прав і 
основоположних свобод, що встановлено остаточним 
рішенням Європейського суду з прав людини), внесений 
народним депутатом України   Власенком С.В., р. №  5218 
від 05.03.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

63. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо засудження ідеології "руського міра", 
внесений народними депутатами  України Дундою О.А., 
Аліксійчуком О.В., р. №  5258 від 17.03.2021 р. 

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

64. Проект Постанови щодо застосування спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 
проти осіб, які створюють реальні та/або потенційні 
загрози національній безпеці України, сприяння 
терористичній діяльності та порушенням прав і свобод 
людини і громадянина стосовно іноземних громадян, 
внесений народними депутатами  України Юрчишиним 
Я.Р., Клименко Ю. Л. Устіновою  О.Ю. та ін., р. №  5284 
від 19.03.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

65. Проект Постанови про додаткові заходи з ушанування 
пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту, 
внесений народними депутатами  України В'ятровичем 
В.М., Фединою С.Р., Яременком Б.В. та ін., р. №  5290 від 
19.03.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

66. Проект Закону про пенітенціарну систему, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. №  5293 від 22.03.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету



67. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо питань оціночної діяльності, внесений 
народними депутатами  України Мовчаном О.В., Підласою 
Р. А, Шуляк О.О. та ін., р. №  5317 від 30.03.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

68. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо питань оціночної діяльності, внесений 
народними депутатами  України Фрісом І.П., Нікітіною 
М.В., Прощуком Е. П.  та ін., р. №  5317-1 від 15.04.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

69. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо вимог до керівників державних підприємств 
та членів виконавчих органів господарських товариств, у 
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 
(часток) належать державі, внесений народними 
депутатами  України Шевченком Є.В., Пивоваровим Є.П., 
Яцик Ю.Г., Скороход А.К., р. №  5332 від 05.04.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

70. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо кримінальної відповідальності за 
катування, внесений Кабінетом Міністрів України, р. № 
5336 від 05.04.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

71. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо створення сприятливих умов для 
працевлаштування осіб з інвалідністю, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. №  5344 від 07.04.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

72. Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України 
до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання 
Україні двостороннього статусу основного союзника 
Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA), 
внесений народним депутатом України Гончаренком О.О., 
р. №5380 від 15.04.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету



73. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо заборони виготовлення та поширення 
інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій 
держави-агресора), внесений народними депутатами 
України Порошенком П.О., Геращенко І.В., Величковичем 
М.Р. та ін., р. №5101 від 18.02.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

74. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо посилення кримінальної 
відповідальності за виготовлення та поширення 
забороненої інформаційної продукції), внесений 
народними депутатами України Порошенком П.О., 
Геращенко І.В., Герасимовим А.В. та ін., р. №5102 від 
18.02.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

75. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України та Кримінального процесуального 
кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за 
адміністративне, економічне, військове, політичне, 
військово-політичне та інше співробітництво з державою-
агресором - колабораціонізм), внесений народними 
депутатами України Порошенком П.О., Геращенко І.В., 
Герасимовим А.В. та ін., р. №5135 від 23.02.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

76. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності 
за колабораційну діяльність), внесений народними 
депутатами України Чернєвим Є.В., Кравчук Є.М., 
Потураєвим М.Р. та ін., р. №5144 від 24.02.2021 р.

листопад члени Комітету Секретаріат 
Комітету

77. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо створення сприятливих умов для 
працевлаштування осіб з інвалідністю, внесений 

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



народними депутатами  України Тимошенко Ю.В., 
Цимбалюком М.М., р. № 5344-1 від 15.04.2021 р.

78. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, 
внесений народними депутатами  України Королевською 
Н.Ю., Морозом В.В., Солодом Ю.В. та ін р. № 5344-2 від 
23.04.2021 р. 

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

79. Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на 
працю, внесений народним депутатом  України 
Третьяковою Г.М., р. №  5344-3 від 23.04.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

80. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо розвитку системи пробації, збільшення 
альтернатив позбавленню волі та створення умов для 
зниження рецидивної злочинності, внесений Кабінетом 
Міністрів України, р. №  5359 від 12.04.2021 р. 

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

81. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України, Кримінального процесуального кодексу 
України щодо розвитку системи пробації, збільшення 
альтернатив позбавленню волі та створення умов для 
зниження рецидивної злочинності, внесений Кабінетом 
Міністрів України, р. №  5360 від 12.04.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

82. Проект Постанови про заходи у зв’язку з 80-ми 
роковинами трагедії Бабиного Яру та з увічнення пам’яті 
жертв Голокосту,  внесений народними депутатами  
України  Потураєвим М.Р.,  Кравчук Є.М., Кабановим О.Є. 
та ін., р. №  5412 від 21.04.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

83. Проект Закону про правові та організаційні засади 
громадського контролю та громадського діалогу в Україні, 

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



внесений народними депутатами  України  Третьяковою 
Г.М., Швецем С.Ф., р. №  5458 від 30.04.2021 р. 

84. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації, 
внесений Кабінетом Міністрів України, р. №  5488 від 
13.05.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

85. Проект Закону про місцевий референдум, внесений 
народними депутатами України Стефанчуком Р.О., 
Арахамією Д.Г., Корнієнком О.С.  та ін., р. №  5512 від 
19.05.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

86. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" та до деяких інших 
законодавчих актів України щодо звільнення судді з 
посади та відшкодування шкоди, завданої фізичній особі 
внаслідок ухвалення суддею рішення з недотриманням 
положення Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, внесений народними депутатами 
України Дундою  О.А., Волинцем М.Я., Наливайченком 
В.О., Мезенцевою М.С., р. №  5533 від 21.05.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

87. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" та до деяких інших 
законодавчих актів України щодо звільнення судді з 
посади та відшкодування шкоди, завданої фізичній особі 
внаслідок ухвалення суддею рішення з грубим 
порушенням вимог законодавства, у тому числі з 
недотриманням положення Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, внесений народними 
депутатами України Поляковим А.Е., Констанкевич І.М., 

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



Остапенком А.Д., Мазурашем Г.Г., р. №  5533-1 від 
07.06.2021 р. 

88. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо врегулювання деяких питань у спорах 
щодо визначення місця проживання малолітньої дитини, 
внесений народними депутатами України Лубінцем Д.В., 
Мазурашем Г.Г., Міньком С.А. та ін.,  р. № 5548 від 
21.05.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

89. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо відповідальності за викрадення 
дитини одним з батьків, внесений народними депутатами 
України Лубінцем Д.В., Мазурашем Г.Г., Міньком С.А. та 
ін.,  р. № 5549 від 21.05.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

90. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо посилення відповідальності за невиконання 
рішень Європейського суду з прав людини, внесений 
народними депутатами України Ткаченком О.М., 
Савицькою А.К.,  Кабаченком В.В., Шинкаренком І.А., р. 
№ 5577 від 27.05.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

91. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо посилення 
відповідальності за невиконання рішень Європейського 
суду з прав людини, внесений народними депутатами 
України Ткаченком О.М., Савицькою А.К.,  Кабаченком 
В.В., Шинкаренком І.А., р. № 5578 від 27.05.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

92. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо усиновлення дітей, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. № 5580 від 28.05.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



93. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо захисту прав дітей 
та соціальної підтримки сім'ї, внесений Кабінетом 
Міністрів України, р. № 5582 від 28.05.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

94. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування функцій органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування з 
питань захисту прав дітей у зв'язку з утворенням 
Національної соціальної сервісної служби та її 
територіальних органів, внесений Кабінетом Міністрів 
України, р. № 5586 від 28.05.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

95. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення законодавства з питань 
цивільного захисту, внесений народними депутатами 
України Бондаренком О.В., Прощуком Е.П., Матусевичем 
О.Б. та ін., р. №  5608 від 03.06.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

96. Проект Закону про юстицію, дружню до дитини, внесений 
Кабінетом Міністрів України,  р. № 5617 від 04.06.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

97. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 
України та Кримінального процесуального кодексу 
України щодо юстиції, дружньої до дитини, внесений 
Кабінетом Міністрів України,  р. № 5618 від 04.06.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

98. 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 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



99. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу щодо встановлення відповідальності за 
заперечення міжнародних злочинів, агресії Російської 
Федерації, злочинів, пов'язаних з окупацією РФ частини 
території України, порушення окремими категоріями осіб 
заборон та обмежень щодо встановлення зв'язків і 
взаємодії з органами влади РФ, окупаційними 
адміністраціями, посилення відповідальності за крим. 
правопорушення проти основ націонал. безпеки України, 
довкілля і власності, вчинені на тимчасово окупованих …, 
внесений народними депутатами України Ясько Є.О., 
Аліксійчуком О.В., Мазурашу Г.Г. та ін., р. №5166 від 
26.02.2021 р. 

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

100. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо встановлення кримінальної 
відповідальності за загрозу національним інтересам та 
національній безпеці України в інформаційній сфері, 
внесений народним депутатом України Дундою О.А., р. 
№5176 від 01.03.2021 р.

грудень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

101. Проект Закону про громадський нагляд, внесений 
народними депутатами України Королевською Н.Ю., 
Солодом Ю.В., Морозом В.В., р. № 5621 від 04.06.2021 р.

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

102. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення регулювання 
нотаріальної діяльності, внесений народними депутатами 
України Фрісом І.П., Арахамією Д.Г., Стефанчуком Р.О. 
та ін., р. № 5644 від 10.06.2021 р.

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

103. Проект Закону про внесення змін до статті 382 
Кримінального кодексу України (щодо встановлення 

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



кримінальної відповідальності за невиконання рішень 
Європейської Комісії "За демократію через право" 
(Венеціанської Комісії), внесений народним депутатом 
України  Мамкою Г.М., р. № 5645 від 10.06.2021 р.

104. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо захисту авторитету держави, 
Збройних Сил України, української нації та народу, 
внесений народним депутатом України  Гончаренком О.О.,  
р. № 5646 від 10.06.2021 р.

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

105. Проект Закону про особливості стимулювання 
регіонального розвитку, внесений Кабінетом Міністрів 
України,  р. №  5649 від 10.06.2021 р.

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

106. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо заходів, спрямованих на поновлення прав 
засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з 
неналежними умовами тримання, внесений Кабінетом 
Міністрів України,  р. №  5652 від 11.06.2021 р.

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

107. Проект Закону про внесення змін до Кримінального 
кодексу України та Кримінального процесуального 
кодексу України щодо заходів, спрямованих на 
поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, 
у зв'язку з неналежними умовами тримання, внесений 
Кабінетом Міністрів України, р. №  5653 від 11.06.2021 р.

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

108. Проект Закону про внесення змін і доповнень до 
Кримінального кодексу України, внесений народними 
депутатами України Стефанчуком М.О., Калауром І.Р., р. 
№  5672  від 18.06.2021 р.

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

109. Проект Закону про внесення змін і доповнень до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



України, внесений народним депутатом України  Мамкою 
Г.М., р. № 5672-1  від 24.06.2021 р.

110. Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України 
України щодо припинення будь-яких дипломатичних 
відносин України з Білоруссю, окрім тих, які стосуються 
питань біженців та політв’язнів, внесений народними 
депутатами України Гончаренком О.О., Фріз І.В, Гузем 
І.В. та ін., р. №  5674  від 18.06.2021 р.

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

111. Проект Закону про правотворчу діяльність, внесений 
народними депутатами України Стефанчуком Р.О., 
Разумковим Д.О., Кондратюк О.К. та ін., р. №  5707 від 
25.06.2021 р.

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

112. проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 48 
Закону України «Про вищу освіту» щодо врегулювання 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземців та 
осіб без громадянства». внесений народними депутатами 
України Гришиною Ю.М. та ін., р.№5727 від 02.07.2021

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

113. проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 48 
Закону України «Про вищу освіту» щодо мови освітнього 
процесу для іноземців та осіб без громадянства», внесений 
народним депутатом України Крульком  І.І., р.№5727-1 від 
05.07.2021 р.

січень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

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. Стан виконання Національної стратегії у сфері 

прав людини 
грудень 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: «Про хід виконання 
рекомендацій комітетських слухань «Проблемні 
питання законодавчого врегулювання та реалізації 
державної політики щодо забезпечення прав 
корінних народів і національних меншин»

вересень Лубінець Д.В. секретаріат Комітету

2. Круглий стіл «Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини: шляхи посилення 
інституційної спроможності» 

вересень Тарасенко Т.П. секретаріат Комітету

3. Круглий стіл «Рівень захисту персональних даних в 
Україні: реалії та перспективи»

вересень Тарасенко Т.П. секретаріат Комітету

4. Круглий стіл на тему: «Актуальні питання інтеграції 
ромської національної меншини в українське 
суспільство»

жовтень Лубінець Д.В. секретаріат Комітету

5. Круглий стіл на тему: "Проблема гендерної рівності 
у миротворчих процесах та миробудівництві"

жовтень Яковлєва Н.І. секретаріат Комітету

6. Моніторингові візити до місць компактного 
проживання національних меншин 

Жовтень- 
листопад

Лубінець Д.В. секретаріат Комітету



7. Круглий стіл на тему: “Визначення статусу 
постраждалої від конфлікту особи як необхідна 
умова впровадження підходів перехідного 
правосуддя”

листопад Лубінець Д.В. секретаріат Комітету

8. Круглий стіл на тему: "Оцінка і перспективи 
галузевих напрямків реінтеграції"

листопад Яковлєва Н.І. секретаріат Комітету

9. круглий стіл «Обговорення перспектив створення 
уповноваженого органу захисту персональних 
даних та доступу до публічної інформації»

листопад Тарасенко Т.П. секретаріат Комітету

10. Круглий стіл на тему “Проблема інформаційної 
реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України”

грудень Лубінець Д.В. секретаріат Комітету

11. Моніторингові візити до місць позбавлення волі. Впродовж 
сесії

Касай К.І. секретаріат Комітету

12. Моніторингові візити до регіонів з питань, що 
стосуються дотримання прав внутрішньо 
переміщених осіб.

Впродовж 
сесії

Лубінець Д.В. секретаріат Комітету

Голова Комітету                                                                                                                                          Д. ЛУБІНЕЦЬ
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