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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 21 
вересня 2022 року (протокол №66) повторно розглянув пропозиції та поправки 
суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у 
сфері міграції,  реєстр. № 4412 від 20.11.2020, поданого Кабінетом Міністрів 
України (далі – законопроект). 

До підготовленої Комітетом до другого читання редакції законопроекту, 
затвердженої на його засіданні (Протокол № 65 від 29 серпня 2022 року), Головне 
юридичне управління Апарату Верховної Ради України (далі – Управління) 
направило Комітету зауваження та пропозиції (Зауваження Головного 
юридичного управління (07/2-2022/150773 від 08.09.2022).

 Відповідно до частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради 
України у разі, якщо висновки юридичної експертизи та редакційного 
опрацювання містять зауваження до законопроекту, підготовленого до другого 
читання чи повторного другого читання, головний комітет може розглянути на 
своєму засіданні пропозиції (поправки) членів комітету, підготовлені з 
урахуванням таких висновків. 

Член Комітету – народний депутат України Горбенко Р.О. за результатами 
опрацювання зауважень Управління відповідно до частини шостої статті 118 
Регламенту Верховної Ради України подав поправки та пропозиції до 
законопроекту (лист вих. №105д9/5-2022/155874 від 16.09.2022), які враховані у 
порівняльній таблиці. 

Таким чином, за результатами розгляду 51 поправки та пропозиції суб’єктів 
права законодавчої ініціативи до вказаного законопроекту, включно з 
пропозиціями та поправками, поданими на підставі пункту 4 частини першої 
статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а також з 
урахуванням висновку юридичної експертизи, члени Комітету визначилися по 
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кожній з них, а саме: 10 було враховано, 7 – враховано редакційно, 13 – 
враховано частково, 21 – відхилено.

 На підставі викладеного та керуючись частиною шостою статті 118 
Регламенту Верховної Ради України, 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 від 20.11.2020, поданий Кабінетом 
Міністрів України, за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в 
цілому;

 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.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                    М. ТКАЧЕНКО

 


