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До реєстр. № 5165 від 26.02.2021 р.

Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України  з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 15 грудня 2021 року (протокол № 
46 ) розглянув проект Закону України 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, реєстр. № 5165 від 26.02.2021 р., поданий 
народним депутатом України Ясько Є.О. та іншими народними депутатами 
України.

Метою підготовки проєкту Закону є заборона поширення 
національними  публічними діячами, посадовими особами, органами державної 
влади та місцевого самоврядування публічних висловлювань, що прямо або 
опосередковано містять ознаки визнання законності окупації Російською 
Федерацією, заборона участі національних  публічних діячів в урочистостях з 
нагоди відзначення офіційних державних свят Російської Федерації, а також 
заборона заперечення окремих міжнародних злочинів – трьох геноцидів, що 
мали місце в Україні.

За твердженням авторів, прийняття проекту Закону не потребуватиме 
додаткових витрат з Державного бюджету України.

Згідно з висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 
(протокол № 88) зазначений законопроект не має впливу на показники бюджетів. 
У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 
законодавством.

Головне науково-експертне Управління у своєму висновку (№ 16/03-
2021/379696 від 06.12.2021 р.) наводить ряд зауважень змістовного та технічного 
характеру. Зокрема, зазначає, що законопроект складається переважно з 
декларативних та публіцистичних положень, не наповнених конкретним 



2

нормативним змістом, які не встановлюють конкретних прав і обов’язків 
учасників відповідних суспільних відносин, що не узгоджується з природою 
закону як нормативно-правового акту.

В обговорені законопроекту взяли участь та висловили свою позицію 
представники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства 
юстиції України. 

Народними депутатами України – членами Комітету під час розгляду 
законопроекту зазначалось, що запропоновані у законопроекті норми 
потребують конкретизації та визначеності, встановлення мотивованої 
відповідальності за їх порушення. 

За підсумками розгляду, з урахуванням позиції центральних органів 
виконавчої влади,  Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді 
України проект Закону України 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, реєстр. № 5165 від 26.02.2021 р., поданий 
народним депутатом України Ясько Є.О. та іншими народними депутатами 
України, за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб’єктам права 
законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
співдоповідачем з цього питання  визначено народного депутата України – 
Голову 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 Лубінця Дмитра Валерійовича. 
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