
                                      ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
              Комітет  з  питань  прав  людини ,  деокупації  та  реінтеграції  тимчасово  

             окупованих  територій  України ,  національних  меншин
    і  міжнаціональних  відносин

              01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

До реєстр. № 4412
 (друге читання)

Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України з питань з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 
національних меншин  і міжнаціональних відносин  на своєму засіданні 29 
серпня 2022 року (протокол № 65) розглянув проект Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
законодавства у сфері міграції,  реєстр. № 4412 від 20.11.2020 р., поданий 
Кабінетом Міністрів України та  доопрацьований за дорученням Верховної Ради 
України (Постанова Верховної Ради України від 14 грудня 2021 р. № 1949-IX) з 
урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Регламенту Верховної Ради України, 
надійшло 45 пропозицій і поправок  від народних депутатів України, з них три   
відкликано.

Під час розгляду даного законопроекту на засіданні  членами  Комітету на 
підставі пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України»  було внесено 2 пропозиції (№№10 та 17)  про внесення 
змін до статті 4, 5, 51 та виключення статей 53- 55  Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства». Зазначені  пропозиції спрямовані на 
усунення окремих неузгодженостей, в тому числі, що виникли з набранням 
чинності 19 серпня 2022 року Законом України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення доступності медичної та 
реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану" (№ 2494 – IX). За 
результатами голосування на засіданні Комітету  ці  пропозиції  враховані у 
таблиці до другого читання.

 Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи  підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до 
другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції і поправки  
(всього 44), з яких: 6 – враховано , 13 –  враховано частково, 4 –  враховано 
редакційно, 21 –   відхилено. 



Враховані пропозиції стосуються уточнення окремих положень 
законопроекту, перехідних положень та терміну набрання чинності Законом.

Відхилені пропозиції у своїй більшості стосуються положень, що не були 
предметом розгляду у першому читанні або не відповідають меті законопроекту.

За результатами розгляду  Комітет ухвалив рішення: 
  1) затвердити остаточну редакцію законопроекту, запропоновану 

Комітетом;
 2) рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
законодавства у сфері міграції, реєстр. №4412, поданий Кабінетом Міністрів 
України, за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому з 
необхідним техніко-юридичним доопрацюванням;

 3) під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
доповідачем з цього питання визначити народного депутата України – Першого 
заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 
національних меншин і міжнаціональних відносин Ткаченка Максима 
Миколайовича.

Додаток: порівняльна таблиця до другого читання на 30 аркушах.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                    М. ТКАЧЕНКО


