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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 сьомої 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 тимчасові заходи 
забезпечення платоспроможності 
підприємств, які провадили господарську 
діяльність на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській 
областях, поданий народним депутатом 
України Ткаченком М.М. та іншими, р.№ 
2374 від 04.11.2019 р.

Висновок від 
14.04.2020 р.

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

лютий



2 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, поданий народним 
депутутом України Тимошенко Ю.В. та 
іншими, р. № 4014 від 01.09.2020 р.

Висновок від 
02.06.2021 р.

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

лютий

3 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення прав та 
свобод внутрішньо переміщених осіб", 
поданий народним депутатом України 
Лубінцем Д.В. та іншими, р. № 4487 від 
11.12.2020 р.

Висновок 
Комітету до 

другого 
читання від 

15.12.2021 р.

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

лютий

4 Проект Закону про соціальний і правовий 
захист осіб, стосовно яких встановлено 
факт позбавлення особистої свободи 
внаслідок збройної агресії проти України, 
та членів їх сімей, поданий Президентом 
України Зеленським В.О., р. № 6104 від 
27.09.2021 р.

Висновок від 
20.10.2021 р.

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

лютий

5 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 
народними депутатами України 
Рубльовим В.В., Ткаченком О. В., 
Стернійчуком В. О., Саламахою О. І., 

Висновок 
Комітету до 

другого 
читання від 
03.11.2021

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

лютий



Юрченком О.М., Констанкевич І.М., 
Гузем І.В., Батенком Т. І., р. № 2038 від 
03.09.2019 р.

6 Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України "Про громадянство 
України" щодо підстав і порядку набуття 
та припинення громадянства України, 
поданий Президентом України та 
визначений ним як невідкладний, реєстр. 
№ 6368 від 02.12.2021 р.

Висновок від 
21.01.2022

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

   лютий

7 Проект Закону України про внесення змін 
до Закону України "Про громадянство 
України" щодо підстав і порядку набуття 
та припинення громадянства України, 
поданий народними депутатами України 
Дундою О.А., Поляком В.М., реєстр. № 
6368-1 від 09.12.2021 р.

Висновок від 
21.01.2022

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

   лютий

8 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про громадянство 
України" щодо підстав і порядку 
прийняття та припинення громадянства 
України, поданий народним депутатом 
України           Княжицьким М.Л., реєстр. 
№ 6368-2 від 17.12.2021 року.

Висновок від 
21.01.2022

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

   лютий

9 Проект Закону України про запобігання та 
протидію загрозам національній безпеці 
України у сфері громадянства, поданий 
Президентом України та визначений ним 

Висновок від 
21.01.2022

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

   лютий



як невідкладний, реєстр. № 6369 від 
02.12.2021 р.

10 Проект Закону України про запобігання та 
протидію загрозам національній безпеці 
України у сфері громадянства, поданий 
народними депутатами України Дундою 
О.А., Поляком В.М., реєстр. № 6369-1 від 
10.12.2021 р.

Висновок від 
21.01.2022

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

     лютий

11 Проект Закону про внесення змін до 
Законів України "Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства" та 
"Про зайнятість населення" щодо 
залучення провідних фахівців до роботи у 
системі охорони здоров'я України, 
внесений народними депутатами України 
Дмитрієвою О.О., Разумковим 
Д.О.,  Радуцьким М.Б., Дубневичем Я.В. 
та ін., р. № 5888 від 03.09.2021 р.

Висновок від 
03.11.2021 р.

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

     лютий

12 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. (друге 
читання)

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

березень

13 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення правових засад діяльності 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, внесений  народними 

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

березень



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

14 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. березень

15 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. березень

16 Проект Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо заборони проявів сексизму у 
суспільстві, внесений народними 
депутатами України Кондратюк О.К., 
Корнієнком О.С. та іншими народними 
депутатами України, р. № 4598-2 від 
02.02.2021

Висновок від 
19.05.2021 р.

члени Комітету Чигрин А.В. березень

17 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про засади внутрішньої 

Висновок від 
16.12.2020 р.

члени Комітету Федорова С.О. березень



та зовнішньої політики" щодо актуалізації 
деяких положень, поданий народним 
депутатом України Умєровим Р.Е. та 
іншими, р. №3666 від 16.06.2020 р.

Бузницький 
Ю.В.

18 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про правовий статус 
осіб, зниклих безвісти", поданий 
народним депутатом України Остапенком 
А.Д. та іншими, р. № 4495 від 15.12.2020 
р.

Висновок від 
17.03.2021 р.

члени Комітету Федорова С.О.
Бузницький 

Ю.В.

березень

19 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.

березень

20 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.

березень



21 Проект Постанови про невідкладні заходи 
для припинення бойових дій та 
відновлення миру, імплементації 
Мінських угод, поданий народним 
депутатом України Бойком Ю.А. та 
іншими, р. № 1120 від 29.08.2019 р.

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

квітень

22 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про імміграцію", 
внесений Кабінетом Міністрів України, р. 
№ 6516 від 13.01.2022 р.

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

   квітень

23 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства" 
стосовно додаткових заходів з протидії 
загрозам національній безпеці яку 
становлять деякі категорії іноземців та 
осіб без громадянства, внесений 
народними депутатами України 
Бобровською С.А., Костюхом А.В., 
Мазурашем Г.Г., Крейденком В.В., 
Дундою О.А. та ін., р. № 6332 від 
19.11.2021 р.

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

   квітень

24 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.

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

квітень



25 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про звернення громадян" 
щодо умов розгляду звернень, внесений 
народними депутатами України 
Третьяковою Г.М., Безгіним В.Ю., 
Струневичем В.О., Арсенюком О.О., 
Гривком С.Д., р. № 2480 від 21.11.2019 р.

Висновок від 
17.06.2020 р.

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

   квітень

26 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.

   квітень

27 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.

   квітень

28 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо обробки та 

Висновок від 
01.07.2020

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

  квітень



оприлюднення персональних даних, 
внесений народними депутатами України     
Третьяковою Г.М., Струневичем В.О., 
Арсенюком О.О.,     Гривком С.Д., 
Остапенком А.Д., Ляшенко А.О., р. № 
2333 від 29.10.2019 р.

29 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.

   квітень

30 Проект Закону про внесення зміни до 
статті 7 Закону України "Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб" щодо щомісячної 
адресної допомоги, поданий 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.

квітень

31 Проект Закону про Національну комісію з 
питань захисту персональних даних та 
доступу до публічної інформації, 
внесений народними депутатами України 
Тарасенком Т.П., Чернєвим Є.В., Лабою 

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

    травень



М.М., Касаєм К.І., та ін.,  р. № 6177 від 
18.10.2021 р.

32 Проект Закону про мораторій на 
розміщення таборів біженців на території 
України, внесений народним депутатом 
України Савчук О.В., р. № 6312 від 
17.11.2021 р.

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

     травень

33 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про громадянство 
України" щодо автоматичної втрати 
громадянства України у разі 
добровільного набуття громадянства 
держави-агресора – Російської Федерації, 
внесений народними депутатами України 
Савчук О.В., Піпою Н.Р., Княжицьким 
М.Л., р. № 5822 від 23.07.2021 р. 

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

    травень

34 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про громадянство 
України" щодо автоматичної втрати 
громадянства України, внесений 
народним депутатом України Бужанським 
М.А., р. № 5822-1 від 27.07.2021р. 

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

     травень

35 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 

квітень члени Комітету Федорова С.О.
Бузницький 

Ю.В.

травень



повноваження (території окремих районів 
Донецької та Луганської областей), 
поданий народним депутатом України 
Новинським В.В. та іншими, р. №1088 від 
29.08.2019 р.

36 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо визнання 
публічного заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України, 
тимчасової окупації Російською 
Федерацією територій України та спроб 
легалізувати та легітимізувати анексію 
частини території України протиправним 
діянням, поданий Кабінетом Міністрів 
України, р. № 6435 від 15.12.2021 р.

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

травень

37 Проект Закону про державну політику у 
сфері подолання наслідків збройної 
агресії Російської Федерації проти 
Державного суверенітету України, 
поданий народним депутатом України 
Третьяковою Г.М. та іншими, р. № 5271 
від 18.03.2021 р.

Висновок від 
01.12.2021 р. 

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

червень

38 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., 

Висновок від 
14.11.2019

члени Комітету Чигрин А.В.     червень



Іоновою М.М., Найємом М., Лещенком 
С.А., Масоріною О.С., Заліщук С.П. р. № 
0931 від від 29.08.2019 р. (друге читання)

39 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.

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

   червень

40 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської 
областей", поданий народним депутатом 
України Медведчуком В.В. та іншими,      
р. № 2491 від 22.11.2019 р.

травень члени Комітету Федорова С.О.
Бузницький 

Ю.В.

червень

41 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., 

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

червень



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

42 Проект Закону про засади державної 
політики перехідного періоду, поданий 
Кабінетом Міністрів України, р. № 5844 
від 09.08.2021 р.

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

червень

43 Проект Закону про засади реінтеграції 
тимчасово непідконтрольних територій 
України, поданий народним депутатом 
України Гриб В.О., р. № 5844-1 від 
31.08.2021 р.

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

червень

44 Проект Закону про особливості державної 
політики перехідного періоду, поданий 
народним депутатом України Геращенко 
І.В. та іншими народними депутатами 
України, р. № 5844-2 від 31.08.2021р.

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

червень

Розділ ІІ. Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої пропозиції
1. Проект Закону про внесення змін до статті 570 Митного 

кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам 
національній безпеці України у сфері громадянства, 
внесений Президентом України, р. № 6370 від 02.12.2021 р.

лютий члени Комітету Секретаріат 
Комітету

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" щодо запобігання та протидії 
загрозам національній безпеці України у сфері громадянства, 
внесений Президентом України, р. № 6371 від 02.12.2021 р.

         лютий члени Комітету Секретаріат 
Комітету

3. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 
України та Кримінального процесуального кодексу України 

         лютий члени Комітету Секретаріат 
Комітету



щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері 
громадянства, внесений Президентом України, р. № 6372 від 
02.12.2021 р.

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

лютий члени Комітету Секретаріат 
Комітету

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо заборони виготовлення та поширення 
інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій 
держави-агресора), поданий народним депутатом України 
Порошенком П.О. та іншими, р. №5101 від 18.02.2021 р.

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за 
колабораційну діяльність), поданий народним депутатом 
України Чернєвим Є.В. та іншими, р. № 5144 від 24.02.2021 
р.

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

7. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України та Кримінального процесуального кодексу України 
щодо забезпечення особам, які були засуджені до довічного 
позбавлення волі, права на апеляційне оскарження вироку, 
внесений народними депутатами України Власенком С.В., 
Фрісом І.П., Касаєм К.І., Бакумовим О.С. та ін., р. № 5747 від 
09.07.2021р. 

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо скорочення переліку державних 
нагород), внесений народним депутатом України Власенком 
С.В., р. № 5855 від 19.08.2021 р.

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про всеукраїнський 

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



референдум", внесений Кабінетом Міністрів України, р. № 
5875 від 30.08.2021 р. 

10. Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про 
працю України щодо недискримінації вагітних жінок та 
інших осіб, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку, внесений народними депутатами 
України Підласою Р.А., Василенко Л.В., Корнієнком О.С., 
Кондратюк О.К., та ін., р. № 6069 від 17.09.2021 р.

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

11. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо встановлення 
відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з 
питань встановлення факту позбавлення особи особистої 
свободи внаслідок зброїної агресії проти України, поданий 
Президентом України Зеленським В.В., р. № 6105 від 
27.09.2021 р.

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

12. Проект Закону про внесення змін до розділу XX "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України у зв'язку з 
прийняттям Закону України "Про соціальний і правовий 
захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення 
особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, 
та членів їх сімей", поданий Президентом України 
Зеленським В.В., р. № 6106 від 27.09.2021 р. 

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

13. Проект Закону про запровадження спеціального режиму 
господарської діяльності на території пріоритетного 
розвитку у Донецькій та Луганській областях, поданий 
народним депутатом України Горбенком Р.О. та іншими, 
р. № 6403 від 07.12.2021 р. 

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

14. Проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу 
ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України у 

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



зв'язку із запровадженням спеціального режиму 
господарської діяльності на території пріоритетного 
розвитку у Донецькій та Луганській областях, поданий 
народним депутатом України Рєпіною Е.А. та іншими, р. № 
6459 від 22.12.2021 р.

15. Проект Закону про внесення змін до пункту 4 розділу ХХІ 
"Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу 
України у зв’язку із запровадженням спеціального режиму 
господарської діяльності на території пріоритетного 
розвитку у Донецькій та Луганській областях, поданий 
народним депутатом України Рєпіною Е.А. та іншими, р. № 
6460 від 22.12.2021 р.

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

16. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України у зв’язку із запровадженням спеціального режиму 
господарської діяльності на території пріоритетного 
розвитку у Донецькій та Луганській областях, поданий 
народним депутатом України Горбенком Р.О. та іншими, 
р. № 6461 від 22.12.2021 р.

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

17. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України у зв’язку із запровадженням спеціального режиму 
господарської діяльності на території пріоритетного 
розвитку у Донецькій та Луганській областях, поданий 
народним депутатом України Королевською Н.Ю. та 
іншими, р. № 6461-1 від 11.01.2022 р.

березень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

18. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення порядку встановлення 
поліцейського контролю за поведінкою окремих осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі, внесений народними 
депутатами України Устіновою О.Ю., Крейденком В.В., 

квітень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



Піпою Н.Р.,  Бобровською С.А., та ін., р. № 6127 від 
04.10.2021 р.

19. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України щодо 
удосконалення порядку встановлення поліцейського 
контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, внесений народними депутатами України, 
Устіновою О.Ю., Крейденком В.В., Піпою Н.Р.,  
Бобровською С.А., та ін., р. № 6128 від 04.10.2021 р.

квітень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

20. Проект Закону про внесення змін до Кримінально-
виконавчого кодексу та деяких інших законодавчих актів 
України щодо забезпечення права на охорону здоров'я в 
установах Державної кримінально-виконавчої служби 
України, внесений народними депутатами України 
Устіновою О.Ю., Крейденком В.В., Піпою Н.Р.,  
Васильченко Г.І., та ін., р. №  6141 від 07.10.2021 р.

квітень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

21. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення укладення угоди між 
Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання 
кваліфікованих електронних довірчих послуг та 
імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері 
електронної ідентифікації, внесений Кабінетом Міністрів 
України, р. № 6173 від 12.10.2021 р.

квітень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

22. Проект Закону про Національну програму інформатизації, 
внесений Кабінетом Міністрів України, р. № 6241 від 
01.11.2021 р. 

квітень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

23. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України, 
спрямованих на забезпечення додаткових гарантій 

квітень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



соціального захисту ветеранів війни, поданий Кабінетом 
Міністрів України, р. № 6350 від 25.11.2021 р.

24. Проект Закону про внесення змін до статті 130 
Кримінального кодексу України щодо зменшення 
стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, 
внесений народними депутатами України Булах Л.В., 
Бакумовим О.С., Безуглою М.В., Струневичем В.О., та ін., р. 
№ 6365 від 01.12.2021 р. 

квітень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

25. Проект Постанови про схвалення пропозицій щодо 
застосування спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій) проти осіб, які створюють 
реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, 
національній безпеці України, сприяють терористичній 
діяльності, порушують права і свободи людини і 
громадянина, створюють перешкоди для повноцінного 
здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, 
поданий народним депутатом України Устіновою О.Ю. та 
іншими, р. 6130 від 05.10.2021 р. 

квітень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

26. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо надання статусу учасників бойових дій та соціальних 
гарантій медичним працівникам, які безпосередньо 
залучалися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, поданий народним 
депутатом України Василевською – Смаглюк О.М. та 
іншими, р. № 6153 від 08.10.2021 р.

квітень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

27. Проект Закону про внесення змін до статті 154 
Кримінального процесуального кодексу України (щодо 
гарантії незалежності члена Національної комісії з питань 
захисту персональних даних та доступу до публічної 

травень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



інформації), внесений народними депутатами України 
Тарасенком Т.П., Чернєвим Є.В., Лабою М.М., Касаєм К.І., 
та ін., р. № 6178 від 18.10.2021 р.   

28. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо захисту авторитету держави, Збройних Сил 
України, української нації та народу, поданий народним 
депутатом України Гончаренком О.О., р. 5646 від 10.06.2021 
р.

травень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

29. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо встановлення 
відповідальності за публічне заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України, тимчасової окупації 
Російською Федерацією територій України та спроб 
легалізувати та легітимізувати анексію частини території 
України, поданий Кабінетом Міністрів Українни, р. №6436 
від 15.12.2021 р.

травень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

30. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо встановлення 
відповідальності за публічне заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України, тимчасової окупації 
Російською Федерацією територій України, спроб 
легалізувати та легітимізувати анексію частини території 
України та пропаганду ідеології "руського міру", поданий 
народним депутатом України Дундою О.А., р. №6436-1 від 
30.12.2021 р.

травень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

31. 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 

травень члени Комітету Секретаріат 
Комітету



інше співробітництво з державою-агресором - 
колабораціонізм), поданий народним депутатом України 
Порошенком П.О. та іншими, р. № 5135 від 23.02.2021 р.

32. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за 
пропаганду відхилень від конституційних норм сім'ї, 
дитинства, материнства і батьківства, внесений народними 
депутатами України Мазурашем Г.Г., Драбовським А.Г.,  
Кузьміних С.В., М'яликом В.Н., Культенком А.В., р. № 6327 
від 19.11.2021 р.

травень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

33. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 
України для протидії проявам дискримінації, внесений 
народним депутатом України Совсун І.Р., р. № 6327-1 від 
06.12.2021 р.

травень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

34. 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.

травень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

35. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення прав громадян віком від 16 років, 
внесений народними депутатами України Лозинським Р.М., 
Васильченко Г.І.,   Цабалєм В.В., Камельчуком Ю.О., та ін., 
р. № 6402 від 07.12.2021 р.

травень члени Комітету Секретаріат 
Комітету

Розділ ІІІ. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях комітету 
(з зазначенням дати і місця проведення засідань)

1 Виїзне засідання Комітету  в Луганську 
та  Донецьку області

за умови 
сприятливої 

члени Комітету Секретаріат Комітету



епідеміологічної 
ситуації

Розділ ІV. Питання, які розглядаються комітетом у порядку контролю за виконанням законів України, 
постанов Верховної Ради України, власних рішень

1 Виконання положень Конвенції про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок в умовах 
поширення COVID-19

березень члени Комітету Секретаріат Комітету

2 Про стан виконання Закону України "Про 
надання публічних (електронних публічних) 
послуг щодо декларування та реєстрації місця 
проживання в Україні"

травень члени Комітету 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: «Економіка областей, 
постраждалих від збройного конфлікту – 
статус території пріоритетного розвитку як 
інструмент реінтеграції тимчасово 
окупованих територій»

лютий Горбенко Р.О. Секретаріат Комітету

2. Моніторингові візити до місць компактного 
проживання національних меншин 

лютий- березень Лубінець Д.В. Секретаріат Комітету

3 Круглий стіл на тему: «Національна стратегія  
у сфері прав людини. Стан виконання»

березень Лубінець Д.В.
Тарасенко Т.П.

Секретаріат Комітету



4 Круглий стіл на тему: "Антидискримінаційне 
законодавство України: проблеми і шляхи 
вдосконалення" у партнерстві зі Структурою 
ООН Жінки в Україні

березень Яковлєва Н.І. Секретаріат Комітету

5 Круглий стіл «Шляхи вдосконалення 
законодавства у сфері діяльності 
Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини»

березень Тарасенко Т.П. Секретаріат Комітету

6 Круглий стіл   на тему: «Житло для 
внутрішньо переміщених осіб: стан 
законодавчої бази та реалізація урядових 
програм»

квітень Горбенко Р.О. Секретаріат Комітету

7 Круглий стіл «Підвищення рівня захисту 
персональних даних в Україні відповідно до 
європейських практик»

         квітень Тарасенко Т.П. Секретаріат Комітету

8 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» 

травень Лубінець Д.В. Секретаріат Комітету

9 Круглий стіл на тему: «Реінтеграція 
населення через призму перехідного 
правосуддя»

травень Яковлєва Н.І. Секретаріат Комітету

10 Круглий стіл «Удосконалення законодавства 
в сфері захисту прав людини в діяльності 
реабілітаційних центрів в Україні»

червень Тарасенко Т.П. Секретаріат Комітету

Голова Комітету                                                                                                                                          Д. ЛУБІНЕЦЬ
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