
Станом на 17 листопада 2022 р. 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо стану розгляду законопроектів, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

 

№ 

п/п 

Назва проекту Висновок Головного 

науково-експертного 

управління 

Рішення Комітету 

1.  Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо 

переміщених осіб, реєстр. № 0930. 

 14.11.19 - прийняти у другому читанні та в 

цілому як закон в редакції запропонованій 

Комітетом 

2.  Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України (щодо гармонізації 

законодавства у сфері запобігання 

та протидії дискримінації із 

правом Європейського Союзу), 

реєстр. № 0931. 

 14.11.19 - прийняти у другому читанні та в 

цілому як закон в редакції запропонованій 

Комітетом 

3.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 

(щодо надання притулку 

бездомним особам), реєстр. № 

0932. 

 14.11.19 - прийняти у другому читанні та в 

цілому як закон в редакції запропонованій 

Комітетом 



4.  Проект Закону про внесення зміни 

до Закону України «Про 

тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної 

операції» (щодо особливостей 

оформлення документів, що 

посвідчують особу та 

підтверджують громадянство 

України), реєстр. № 0933. 

 14.11.19 - прийняти у другому читанні та в 

цілому як закон в редакції запропонованій 

Комітетом 

5.  Проект Закону про внесення змін 

до статті 16 Закону України "Про 

правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства" (щодо 

приватних домашніх робітників та 

місцевого персоналу іноземних 

диппредставництв), реєстр. № 

0934. 

 16.09.20 - прийняти у другому читанні та в 

цілому як закон 

14.04.20 - прийняти у другому читанні та в 

цілому як закон 

 

6.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" 

щодо захисту житлових прав 

студентів, реєстр. № 0935. 

 14.04.20  - повернути 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 для доопрацювання та внесення на 

повторне друге читання 



7.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території 

України" щодо визначення 

територіальної підсудності 

судових справ, підсудних 

розташованим на території 

Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя судам, та 

підслідності кримінальних 

правопорушень, вчинених на 

тимчасово окупованій території, 

реєстр. № 0941, внесений 

народними депутатами України 

Гончаренком О.О., Геращенком 

А.Ю., Куніциним С.В., Матузко 

О.О., Кудлаєнком С.В., Чуба-

ровим Р.А., Мамчуром Ю.В., 

Джемілєвим М. 

16.01.19 - законопроект 

доцільно повернути 

суб’єкту права законо-

давчої ініціативи на 

доопрацювання 

15.01.20 – прийняти у другому читанні та в 

цілому к закон 

05.02.20 – прийняти у другому читанні та в 

цілому як закон  

 

8.  Проект Закону про особливості 

управління окремими територіями 

Донецької та Луганської областей, 

реєстр. № 1099, внесений 

народними депутатами України 

Новинським В.В., Шпеновим 

Д.Ю., Магерою С.В., Магоме-

довим М.С., Гриб В.О. 

 14.11.19 – направити до КМУ для отримання 

висновку. 



9.  Проект Постанови про 

невідкладні заходи для 

припинення бойових дій та 

відновлення миру, імплементації 

Мінських угод, реєстр.  № 1120, 

внесений народними депутатами 

України Бойком Ю.А.,   Рабіно-

вичем В.З., Медведчуком В.В. та 

іншими. 

 04.11.20 - відправити в Комітет 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 доопрацювання 

10.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про звернення 

громадян" щодо реалізації 

конституційного права на 

звернення особами, які визнані 

судом недієздатними, реєстр. № 

1186 (доопрацьований), внесений 

народними депутатами України 

Геращенко І.В., Фріз І.В. та 

іншими народними депутатами 

України. 

12.09.19 - законопроект 

потребує доопрацювання 

17.02.21 – повернути суб'єктам права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання 



11.  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, 

реєстр. № 2038, внесений 

народними депутатами України 

Рубльовим В.В., Ткаченком О.В., 

Стернійчуком В.О., Саламахою 

О.І., Юрченком О.М., Констан-

кевич І.М., Гузем І.В., Батенком 

Т.І. 

17.04.20 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

поданого законопроекту 

06.05.20 – прийняти за основу 

03.11.21 – прийняти в другому читанні та в 

цілому як Закон в редакції запропонованій 

Комітетом 

22.02.22 - прийняти в другому читанні та в 

цілому в редакції запропонованій Комітетом 

 

12.  Проект Закону про відшкодування 

збитків, завданих населенню 

пошкодженням та/або знищенням 

житла внаслідок та в період 

проведення антитерористичної 

операції або операції Об'єднаних 

сил, реєстр. № 2286, внесений 

народними депутатами України 

Новинським В.В., Гриб В.О., 

Магерою С.В., Магомедовим 

М.С., Шпеновим Д.Ю., Шенцевим 

Д.О. 

 14.11.19 – направити до КМУ для отримання 

висновку. 



13.  Проект Закону України Про 

внесення зміни до статті 7 Закону 

України "Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених 

осіб" щодо щомісячної адресної 

допомоги, реєстр. № 2297, 

внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., 

Солодом Ю.В. 

04.06.20 – ГНЕУ 

висловлює зауваження та 

пропозиції до поданого 

законопроекту 

 

17.06.20 – направити до КМУ для отримання 

висновку. 

16.06.21 - повернути суб'єктам права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання 

14.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" 

щодо звільнення внутрішньо 

переміщених осіб від негативних 

наслідків невиконання грошових 

зобов'язань, реєстр. № 2329, 

внесений народними депутатами 

України Ткаченком М.М., 

Аллахвердієвою І.В., Горбенком 

Р.О., Кузнєцовим О.О. 

03.02.20 – законопроект 

доцільно повернути на 

доопрацювання з ураху-

ванням висловлених 

зауважень і пропозицій 

 

05.02.20 – прийняти за основу 

31.03.21 - прийняти у другому читанні та в 

цілому 

28.04.21 – прийняти у другому читанні та в 

цілому 

15.  Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

обробки та оприлюднення 

персональних даних, реєстр. № 

2333, внесений народними 

депутатами України Третьяковою 

Г.М., Струневичем В.О., Арсе-

нюком О.О., Гривком С.Д., 

Остапенком А.Д., Ляшенко А.О. 

27.11.19 - за результатами 

розгляду в першому 

читанні законопроект 

доцільно відхилити 

01.07.20 - відхилити 



16.  Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо визнання особою 

без громадянства, реєстр. № 2335, 

внесений народними депутатами 

України: Лубінцем Д.В., 

Яковлєвою Н.І., Тарасенком Т.П., 

Калауром І.Р., Кузнєцовим О.О., 

Касаєм К.І., Горбенком Р.О., 

Умєровим Р.Е., Чийгозом А.З., 

Джемілєвим М. 

07.11.19 - законопроект 

може бути прийнятий за 

основу з урахуванням 

висловлених зауважень та 

пропозицій 

14.11.19 – прийняти за основу 

05.02.20 – прийняти у другому читанні та в 

цілому як закон  

 

17.  Проект Закону про тимчасові 

заходи забезпечення плато-

спроможності підприємств, які 

провадили господарську діяль-

ність на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та 

Луганській областях, реєстр. № 

2374, внесений народними 

депутатами України Ткаченком 

М.М., Яковлєвою Н.І., Кузнє-

цовим О.О., Тарутою С.О. 

04.02.20 – ГНЕУ 

висловлює зауваження та 

пропозиції до 

законопроекту 

14.04.20 – прийняти за основу 

 

18.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про правовий 

статус іноземців та осіб без 

громадянства" щодо подання 

іноземцями та особами без 

громадянства біометричних даних 

для оформлення віз, реєстр. № 

2478 від 21.11.2019, внесений 

Кабінетом Міністрів України. 

09.12.19 – ГНЕУ не 

заперечує проти 

прийняття поданого 

законопроекту 

18.12.19 - прийняти за основу та в цілому з 

урахуванням редакційної правки, 

запропонованої Головним науково-експертним 

управлінням 

 



19.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про звернення 

громадян" щодо умов розгляду 

звернень, реєстр. № 2480, 

внесений народними депутатами 

України Третьяковою Г.М., 

Безгіним В.Ю., Струневичем В.О., 

Арсенюком О.О., Гривком С.Д. 

02.04.20 – законопроект 

доцільно повернути на 

доопрацювання 

17.06.20 – відхилити 

20.  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, реєстр. № 2480-1, 

внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., 

Солодом Ю.В.,   Бортом В.П., 

Гнатенком В.С., Христенком Ф.В. 

02.04.20 – ГНЕУ 

висловлює зауваження та 

пропозиції до 

законопроекту 

17.06.20 – відхилити 

21.  Проект Закону про внесення зміни 

до статті 5-2 Закону України "Про 

правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства" (щодо отри-

мання посвідки на тимчасове 

проживання), реєстр. № 2551, 

внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

29.01.20 – законопроект 

може бути прийнятий за 

основу з урахуванням 

висловлених до нього 

зауважень і пропозицій 

05.02.20 – прийняти за основу 

22.  Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

питань громадянства, реєстр. № 

2590, внесений Президентом 

України. 

11.01.20 - законопроект 

потребує доопрацювання 

15.01.20 – за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу 



23.  Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

усунення осіб з подвійним 

громадянством від державних та 

суспільно важливих справ, реєстр. 

№ 2590-1, внесений народним 

депутатом України Лопушан-

ським А.Я. 

14.01.20 - законопроект 

потребує доопрацювання 

15.01.20 – за результатами розгляду у першому 

читанні відхилити 

24.  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, реєстр. № 2602, 

внесений народними депутатами 

України Нестеренком К.О., 

Демченком С.О., Германом Д.В., 

Зуєвим М.С. 

04.03.20 - законопроект 

доцільно повернути 

суб’єктам права 

законодавчої ініціативи на 

доопрацювання 

01.07.20 - повернути суб’єктам права на 

законодавчу ініціативу на доопрацювання 

25.  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", реєстр. № 2636, 

внесений народними депутатами 

України Остапенком А.Д., 

Третьяковою Г.М., Арахамією 

Д.Г., Геращенко І.В., Рахманіним 

С.І., Тимошенко Ю.В. та іншими. 

31.01.20 – законопроект 

доцільно повернути 

суб’єктам права законо-

давчої ініціативи на 

доопрацювання 

05.02.20 – відхилити 



26.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про захист 

персональних даних" щодо форм 

та умов надання згоди на обробку 

персональних даних, реєстр. № 

2671, внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

29.01.20 – законопроект 

доцільно повернути 

суб’єкту права законо-

давчої ініціативи на 

доопрацювання 

05.02.20 – відхилити 

27.  Проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

захисту персональних даних, 

форм та умов надання згоди на їх 

обробку, реєстр. № 2671-1, 

внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., 

Солодом Ю.В., Борт В.П., 

Гнатенком В.С., Морозом В.В., 

Христенком Ф.В. 

30.01.20 – законопроект 

доцільно повернути 

суб’єкту права законо-

давчої ініціативи на 

доопрацювання 

05.02.20 – відхилити 

 

28.  Проект Закону про внесення змін 

до статті 12 Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території 

України" щодо встановлення 

альтернативної підсудності справ, 

учасники яких проживають на 

території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, 

реєстр. № 3048, внесений 

народними депутатами України 

Горбенком Р.О., Тарасенком Т.П. 

01.06.20 – ГНЕУ 

висловлює зауваження та 

пропозиції до законо-

проекту 

03.06.20 – прийняти за основу 

16.12.20 – прийняти у другому читанні та в 

цілому 

27.01.21 – прийняти у другому читанні та в 

цілому 



29.  Проект Постанови про Заяву 

Верховної Ради України щодо 

спроб відновлення масштабного 

водопостачання по Північно-

Кримському каналу до тимчасово 

окупованих Автономної Респуб-

ліки Крим та міста Севастополя та 

закликів про нібито потребу 

такого відновлення, реєстр. № 

3207, внесений народними 

депутатами Бобровською С.А. та 

іншими. 

 03.06.20 – не включати до порядку денного 

сесії Верховної Ради України 

30.  Проект Закону про надання 

захисту іноземцям та особам без 

громадянства, реєстр. № 3387, 

внесений народними депутатами 

України Лубінцем Д.В., 

Горбенком Р.О., Єфімовим М.В., 

Кузнєцовим О.О. та іншими 

народними депутатами України. 

29.03.21 - законопроект 

потребує доопрацювання. 

31.03.21 – прийняти за основу 

31.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про правовий 

статус іноземців та осіб без 

громадянства» щодо подання 

іноземцями та особами без 

громадянства біометричних даних 

для оформлення віз, реєстр. № 

3630, внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

07.09.20 - ГНЕУ не 

заперечує можливості 

прийняття законопроекту 

16.09.20 - прийняти за основу та в цілому 

 



32.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України “Про засади 

внутрішньої та зовнішньої 

політики” щодо актуалізації 

деяких положень, реєстр. № 3666, 

внесений народними депутатами 

України Умєровим Р.Е та іншими. 

07.12.20 - законопроект 

потребує доопрацювання 

16.09.20 – прийняти за основу 

33.  Проект Постанови Верховної Ради 

України про звернення до 

Кабінету Міністрів України щодо 

вжиття заходів для забезпечення 

населення Донецької області 

безперебійним водопостачанням, 

реєстр. № 3835, внесений 

народними депутатами України 

Бойком Ю.А., Королевською 

Н.Ю., Гнатенком В.С., Лукашевим 

О.А., Морозом В.В., Солодом 

Ю.В., Бортом В.П., Христенком 

Ф.В., Іоффе Ю.Я., Дунаєвим С.В. 

 02.09.20 – прийняти в цілому 



34.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про 

особливості державної політики із 

забезпечення державного 

суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях 

у Донецькій та Луганській 

областях»  щодо допуску 

дізнавачів, слідчих та прокурорів 

до району здійснення заходів із 

забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, реєстр. № 

3984, внесений Президентом 

України. 

19.08.20 - законопроект 

може бути прийнятий за 

основу 

02.09.20 – прийняти за основу та в цілому 

30.09.20 – прийняти у другому читанні та в 

цілому 

35.  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, реєстр. № 

4014, поданий народним 

депутатом України Тимошенко 

Ю.В. та іншими народними 

депутатами України. 

24.05.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

поданого законопроекту 

02.06.21 – прийняти за основу 



36.  Проект Постанови про звернення 

до Кабінету Міністрів України та 

Державної міграційної служби 

України щодо надання 

тимчасового захисту громадянам 

Республіки Білорусь, які масово 

вимушені шукати захисту в 

Україні внаслідок політичних 

переслідувань в Республіці 

Білорусь, реєстр. № 4143, 

внесений народними депутатами 

України Совсун І.Р., Васильченко 

Г.І., Юрчишиним Я.Р. та іншими 

народними депутатами України. 

 17.02.21 – відхилити 

37.  Проект Постанови про звернення 

до Кабінету Міністрів України 

щодо налагодження залізничного 

сполучення північних районів 

Луганської області із загальною 

мережею української залізниці, 

реєстр. № 4145, внесений 

народними депутатами України 

Горбенком Р.О., Тарасенком 

Т.П., Лубінцем Д.В., Ткаченком 

М.М., Кузнєцовим О.О. 

 30.09.20 – прийняти в цілому 

38.  Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення 

законодавства у сфері міграції, 

реєстр. № 4412, внесений 

Кабінетом Міністрів України. 

04.01.21 – ГНЕУ 

висловлює зауваження та 

пропозиції до законо-

проекту 

 

27.01.21 – прийняти за основу 

29.08.22 – прийняти в другому читанні та в 

цілому  

21.09.21 - прийняти в другому читанні та в 

цілому 



39.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

забезпечення прав та свобод 

внутрішньо переміщених осіб", 

реєстр. № 4487, внесений 

народним депутатом України 

Лубінцем Д.В. та іншими 

народними депутатами України 

06.05.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

19.05.21 – прийняти за основу 

15.12.21 – прийняти в другому читанні та в 

цілому 

27.01.22 – прийняти в другому читанні та в 

цілому (ч. 6 ст. 118 Регламенту Верховної Ради 

України) 

40.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про правовий 

статус осіб, зниклих безвісти", 

реєстр.  №  4495, внесений 

народним депутатом України 

Остапенком А.Д. та іншими 

народними депутатами України. 

09.03.21 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

17.03.21 – прийняти за основу 

41.  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, реєстр. № 4564, поданий 

народним депутатом України 

Лубінцем Д.В. та іншими 

народними депутатами України. 

25.02.21 - ГНЕУ 

висловлює зауваження та 

пропозиції до законо-

проекту 

 

03.03.21 – прийняти за основу 

29.06.21 – прийняти в другому читанні та в 

цілому 



42.  Проект Закону про  внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо заборони проявів 

сексизму у суспільстві, реєстр. № 

4598, внесений народним 

депутатом України  Качурою О.А. 

та іншими народними депутатами 

України. 

14.05.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

19.05.21 – відхилити 

 

43.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків" 

щодо визначення поняття 

"сексизм", реєстр. № 4598-1, 

внесений народними депутатами 

України  Яковлєвою Н.І., 

Михайлюк Г.О., Бардіною М.О. та 

іншими. 

14.05.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

19.05.21 – прийняти за основу 

 

44.  Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо заборони проявів 

сексизму у суспільстві,  реєстр. № 

4598-2, внесений народними 

депутатами України  Кондратюк 

О.К., Корнієнком О.С., Поту-

раєвим М.Р. та іншими. 

14.05.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

19.05.21 – відхилити 

 



45.  Проект Закону України про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення правових засад 

діяльності Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав 

людини, реєстр. № 5019, поданий 

народними депутатами України 

Тарасенком Т.П. та іншими 

народними депутатами України. 

05.04.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

03.03.21 - включити до порядку денного п'ятої 

сесії Верховної Ради України дев'ятого 

скликання  

14.07.21 - прийняти в другому читанні та в 

цілому як Закон 

 

46.  Проект Закону про  деокупацію 

(формула Свободи), реєстр. № 

5093, поданий народним депута-

том України Савчук О.В. 

14.09.21 – ГНЕУ не 

підтримує законопроект 
22.09.21 - відхилити 

47.  Проект Постанови про 

невідкладні заходи для 

припинення практики політично 

вмотивованих переслідувань 

громадян України, реєстр. № 

5100, внесений народними депута-

тами України Порошенком П.О., 

Геращенко І.В., Герасимовим А.В. 

та іншими народними депутатами 

України. 

 06.04.21 - не включати до порядку денного 

п’ятої сесії Верховної Ради України 

48.  Проект Закону про запобігання та 

протидію антисемітизму в 

Україні, реєстр. № 5109, внесений 

народним депутатом України 

Бужанським М.А. та іншими 

народними депутатами України. 

05.04.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

поданого законопроекту 

06.04.21 - включити до порядку денного п’ятої 

сесії Верховної Ради України 

28.04.21 – прийняти за основу 



49.  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, 

реєстр. № 5165, поданий народ-

ним депутатом України Ясько 

Є.О. та іншими народними 

депутатами України 

06.12.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

15.12.21 - повернути суб'єктам права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання 



50.  Проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про 

відновлення прав осіб, 

депортованих за національною 

ознакою" щодо визнання 

депортованими громадян України, 

які у 1944-1951 роках були 

примусово переселені з окремих 

територій Польської Республіки, 

реєстр. № 5188, внесений 

народним депутатом України 

Фединою С.Р. та іншими 

народними депутатами України. 

На час розгляду проекту 

висновок ГНЕУ відсутній. 

06.04.21 - не включати до порядку денного 

п’ятої сесії Верховної Ради України 

51.  Проект Закону про державну 

політику у сфері подолання 

наслідків збройної агресії 

Російської Федерації проти 

Державного суверенітету Укра-

їни, реєстр. № 5271 від 18.03.2021 

р., поданий народним депутатом 

України Третьяковою Г.М. та 

іншими народними депутатами 

України. 

23.11.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

01.12.21 - повернути суб'єктам права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання 

52.  Проект Закону про реалізацію 

публічних електронних послуг з 

реєстрації та декларування місця 

проживання в Україні, реєстр. № 

5463, поданий народними 

депутатами України Крячком 

М.В., Лубінцем Д.В. та іншими 

народними депутатами України. 

 

15.06.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

02.06.21 - включити до порядку денного п’ятої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання 

16.06.21 – прийняти за основу 

20.10.21 - прийняти у другому читанні та в 

цілому у запропонованій Комітетом редакції 



53.  Проект Закону про свободу 

пересування, вільний вибір місця 

проживання та доступ до 

електронних послуг з реєстрації 

місця проживання в Україні, 

реєстр. № 5463-1, поданий 

народними депутатами України 

Устіновою О.Ю., Геращенко І.В. 

та іншими народними депутатами 

України. 

15.06.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

02.06.21 - включити до порядку денного п’ятої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання 

16.06.21 - повернути  суб’єктам права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання 

54.  Проект Закону про внесення зміни 

до розділу ІІ «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-

19)» щодо тимчасових підстав 

незастосування заходів 

адміністративного впливу за 

порушення порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію 

України або виїзду з неї, реєстр. 

№ 5478, внесений народним 

депутатом України Лубінцем Д.В. 

та іншими народними депутатами 

України. 

07.06.21 – ГНЕУ не 

підтримує законопроект 
19.05.21 – включити до порядку денного п’ятої 

сесії Верховної Ради України 

16.06.21 - прийняти за основу та в цілому з 

урахуванням пропозицій Комітету 

55.  Проект Закону про корінні 

народи України,  реєстр. № 5506,  

поданий Президентом України.  

11.06.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

16.06.21 -  прийняти його за основу та в цілому 

як Закон з урахуванням пропозицій Комітету 

 



56.  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, 

реєстр. № 5630, поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

23.06.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

29.06.21 – прийняти за основу 

17.11.21 – прийняти в другому читанні та в 

цілому як Закон в редакції запропонованій 

Комітетом 

57.  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», реєстр. № 5888 

від 03.09.2021 р, внесений 

народними депутатами України 

Дмитрієвою О.О., Разумковим 

Д.О. та іншими народними 

депутатами України. 

 06.10.21 – включити до порядку денного 

шостої сесії Верховної Ради України 

03.11.21 – прийняти за основу 

 

58.  Проект Закону про соціальний і 

правовий захист осіб, стосовно 

яких встановлено факт 

позбавлення особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти 

України, та членів їх сімей, 

реєстр. № 6104 від 27.09.2021 р., 

поданий Президентом України 

18.10.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

20.10.21 - прийняти за основу 

21.01.22 - прийняти в другому читанні та в 

цілому 



59.  Проект Закону про основи 

соціального і правового захисту 

осіб, стосовно яких встановлено 

факт позбавлення особистої 

свободи внаслідок збройної 

агресії проти України, та членів їх 

сімей, реєстр. № 6104-1 від 

05.10.2021 р., поданий народним 

депутатом України Геращенко І.В. 

та іншими народними депутатами 

України. 

18.10.21 – ГНЕУ 
висловлює зауваження до 

законопроекту 

20.10.21 - повернути суб'єктам права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання 

60.  Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

"Про громадянство України" щодо 

підстав і порядку набуття та 

припинення громадянства Украї-

ни, реєстр. №  6368 від 02.12.2021 

р., поданий Президентом України. 

12.01.22 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

27.06.22 - внести на розгляд Верховної Ради 

України доопрацьований проект Закону 

України за назвою: «Про внесення змін до 

Закону України "Про громадянство України" 

щодо підстав і порядку набуття та припинення 

громадянства України» та рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти його за 

основу 

21.01.22 – прийняти за основу (рішення 

скасовано) 

61.  Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

"Про громадянство України" щодо 

підстав і порядку набуття та 

припинення громадянства Украї-

ни, реєстр. №  6368-1 від 

09.12.2021 р.,  поданий народними 

депутатами України Дундою О.А., 

Поляком В.М. 

12.01.22 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

21.01.22  - відхилити (рішення скасовано) 



62.  Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

"Про громадянство України" щодо 

підстав і порядку прийняття та 

припинення громадянства Украї-

ни,  реєстр. № 6368-2 від 

17.12.2021 р., поданий народним 

депутатом України Княжицьким 

М.Л. 

12.01.22 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

21.01.22  - відхилити (рішення скасовано) 

63.  Проект Закону України про 

запобігання та протидію загрозам 

національній безпеці України у 

сфері громадянства,  реєстр. 

№ 6369 від 02.12.2021 р., поданий 

Президентом України. 

12.01.22 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

27.06.22 – внести на розгляд Верховної Ради 

України доопрацьований проект Закону 

України за назвою: «Про запобігання та 

протидію загрозам національній безпеці 

України у сфері громадянства» та 

рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти його за основу 

21.01.22 – прийняти за основу (рішення 

скасовано) 

64.  Проект Закону України про 

запобігання та протидію загрозам 

національній безпеці України у 

сфері громадянства,  реєстр. №  

6369-1 від 10.12.2021 р.,  поданий 

народними депутатами України 

Дундою О.А., Поляком В.М. 

12.01.22 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

21.01.22  - відхилити (рішення скасовано) 

65.  Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

“Про імміграцію”, реєстр. № 6516 

від 13.01.2022 р., поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

28.01.22 - ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

16.02.22 – прийняти за основу 



66.  Проект Закону України про 

визнання такими, що втратили 

чинність, деяких положень Закону 

України “Про особливості 

державної політики із 

забезпечення державного сувере-

нітету України на тимчасово 

окупованих територіях у Донець-

кій та Луганській областях", 

реєстр. № 7165 від 14.03.2022 р., 

поданий народним депутатом 

України Веніславським Ф.В. та 

іншими народними депутатами 

України. 

21.03.22 - ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

11.05.22 - повернути суб'єктам права 

законодавчої ініціативи  

67.  Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

"Про правовий статус осіб, 

зниклих безвісти", реєстр. № 7244 

від 02.04.2022 р., поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

06.04.22 - ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

08.04.22 - прийняти за основу та в цілому з 

урахуванням пропозицій Комітету 

68.  Проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів 

України щодо регулювання 

правового режиму на тимчасово 

окупованій території України, 

реєстр. № 7270 від 11.04.2022 

року, поданий народним 

депутатом України Веніславським 

Ф.В. та іншими народними 

депутатами України. 

30.03.22 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

20.04.22 - прийняти за основу та в цілому з 

урахуванням пропозицій Комітету 



69.  Проект Закону України про 

внесення змін до пункту 12 

частини сьомої статті 21 Закону 

України "Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 

громадянство України, посвід-

чують особу чи її спеціальний 

статус" щодо додаткового захисту 

персональних даних, реєстр. № 

7314 від 24.04.2022 р., поданий 

народним депутатом України 

Гривком С.Д. 

29.04.22 - ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

25.05.22 - відхилити 

70.  Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

«Про громадянство України» 

щодо особливостей набуття та 

втрати громадянства України 

окремими категоріями осіб, 

реєстр. № 7339 від 02.05.2022 р., 

поданий народним депутатом 

України Лубінцем Д.В. та іншими 

народними депутатами України. 

09.05.22 - ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

11.05.22 – прийняти за основу 



71.  Проект Закону України про 

внесення зміни до статті 20 «Про 

Єдиний державний демогра-

фічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» щодо 

надання пільг окремим категоріям 

громадян України, яким на період 

дії воєнного стану оформлюється 

паспорт громадянина України або 

паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон, реєстр. № 7358 

від 09.05.2022 р., поданий 

народним депутатом України 

Лубінцем Д.В. та іншими 

народними депутатами України. 

31.05.22 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

16.06.22 - прийняти за основу та в цілому 

72.  Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" 

щодо приведення окремих його 

положень у відповідність до 

Закону України "Про забезпе-

чення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово 

окупованій території України", 

реєстр. № 7449 від 09.06.2022 р., 

поданий народним депутатом 

України Горбенком Р.О. та 

іншими народними депутатами 

України. 

16.06.22 – ГНЕУ не 

заперечує можливості 

прийняття законопроекту 

та висловлює зауваження 

до нього 

16.06.22 - прийняти за основу та в цілому 



73.  Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" 

щодо забезпечення прав 

зареєстрованих внутрішньо 

переміщених осіб на безоплатне 

отримання комунальних послуг та 

безоплатне тимчасове проживання 

у період дії воєнного стану, 

реєстр. № 7507 від 30.06.2022 р., 

поданий народним депутатом 

України Неклюдовим В.М. та 

іншими народними депутатами 

України. 

13.07.22 - ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

поданого законопроекту 

18.07.22 - включити до порядку денного сьомої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання та за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу 

74.  Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

"Про звернення громадян" щодо 

використання громадськими 

організаціями права на доступ до 

інформації, реєстр. № 7512 від 

01.07.2022, поданий народним 

депутатом України Рущишиним 

Я.І. та іншими народними 

депутатами України. 

07.10.22 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

поданого законопроекту 

 

17.10.22 – прийняти за основу та в цілому з 

урахуванням пропозицій Комітету 

 



75.  Проект Закону України про 

встановлення правових та 

соціальних гарантій для громадян 

Республіки Польща, які 

перебувають на території України, 

реєстр. № 7550 від  11.07.2022 р., 

поданий Президентом України 

13.07.22 – ГНЕУ 

підтримує законопроект з 

урахуванням висловлених 

зауважень 

18.07.22 - включити до порядку денного сьомої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання та прийняти рішення про одноразове 

відхилення (ad hoc) від процедури розгляду, 

передбаченої Регламентом Верховної Ради 

України, і скоротити наполовину строки 

внесення альтернативних до нього 

законопроектів; 

18.07.22 - прийняти за основу та в цілому; 

19.07.22 - за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу з урахуванням 

необхідності внесення змін до інших 

структурних частин законопроекту та/або 

інших законодавчих актів, що не були 

предметом розгляду в першому читанні, 

відповідно до частини першої статті 116 

Регламенту Верховної Ради України, а також 

скоротити наполовину строк подання 

суб’єктами права законодавчої ініціативи 

пропозицій і поправок при підготовці цього 

законопроекту до другого читання відповідно 

до частини другої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України. 

27.07 22 - прийняти в другому читанні та в 

цілому 



76.  Проект Закону України про 

внесення змін до Законів України 

“Про громадянство України” та 

“Про забезпечення функціону-

вання української мови як 

державної” щодо умов прийняття 

до громадянства України, реєстр. 

№ 7606 від 28.07.2022 р., поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

18.08.22 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

21.09.22 – прийняти за основу 

15.11.22 – прийняти в другому читанні та в 

цілому 

 

77.  Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" 

щодо запровадження безкоштов-

ного проїзду для внутрішньо 

переміщених осіб на період дії 

воєнного стану, реєстр. № 8020 

від 12.09.2022 року, поданий 

народним депутатом України 

Приходько Н.І. та іншими 

народними депутатами України. 

14.10.22 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

03.11.22 – включити до порядку денного 

восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання та за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу 

 



78.  Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території 

України" щодо деяких питань 

визначення правового статусу 

тимчасово окупованих територій 

України в умовах воєнного стану, 

реєстр. № 8088 від 29.09.2022, 

поданий народним депутатом 

України Горбенком Р.О. та 

іншими народними депутатами 

України. 

07.10.22 – ГНЕУ не 

заперечує можливості 

прийняття законопроекту 

17.10.22 – включити до порядку денного 

восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання та за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу та в 

цілому 

15.11.22 – прийняти в другому читанні та в 

цілому 

 

79.  Проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів 

України щодо зареєстрованого 

місця проживання неповнолітніх 

осіб на період тимчасової окупації 

Російською Федерацією території 

України, реєстр. № 8092 від 

03.10.2022, поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

25.10.22 – ГНЕУ 

висловлює зауваження до 

законопроекту 

03.11.22 - включити до порядку денного 

восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання та за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо стану розгляду законопроектів, з опрацювання яких Комітет не є головним 

 



№ 

п/п 

Назва проекту Висновок 

Головного 

науково-

експертного 

управління 

Рішення Комітету 

1.  Проект Закону України про приєднання 

України до Конвенції про екстрадицію, 

реєстр. № 0158 від 29.06.2022 р., поданий 

Президентом України. 

01.07.22 – ГНЕУ 

підтримує 

законопроект 

18.07.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону прийняти за 

основу та в цілому 

2.  Проект Закону про надання допомоги в 

окремих районах Донецької та Луганської 

областей, реєстр. № 1091, внесений 

народними депутатами України Новинсь-

ким В.В., Магерою С.В., Шпеновим Д.Ю. 

Магомедовим М.С., Гриб В. О. 

 14.11.19 – підтримати. Рішення з цього 

питання надіслати Комітету Верховної 

Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів, 

визначеного головним з підготовки 

даного законопроекту на розгляд 

Верховної Ради України.  

3.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про безоплатну правову 

допомогу" щодо забезпечення права осіб, 

які незаконно позбавлені особистої свободи, 

на безоплатну вторинну правову допомогу, 

реєстр. № 2056, внесений народними 

депутатами Забродським М.В., Геращенко 

І.В., Синюткою О.М., Фріз І.В., Климпуш-

Цинцадзе І.О., Герасимовим А.В. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

17.09.19 – прийняти за основу. Рішення з 

цього питання надіслати Комітету 

Верховної Ради України з питань 

правової політики, визначеного головним 

з попереднього опрацювання і підготовки 

зазначеного законопроекту до розгляду 

Верховною Радою України.   

 



4.  Проект Закону про внесення доповнення до 

статті 14 Закону України "Про безоплатну 

правову допомогу" (щодо мешканців 

тимчасово окупованих територій), реєстр. 

№ 2015, внесений народними депутатами 

України Цимбалюком М.М., Волинцем 

М.Я., Пузійчуком А.В., Кабаченком В.В., 

Крульком І.І., Наливайченком В.О. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

17.09.19 – прийняти за основу. Рішення з 

цього питання надіслати Комітету 

Верховної Ради України з питань 

правової політики, визначеного головним 

з попереднього опрацювання і підготовки 

зазначеного законопроекту до розгляду 

Верховною Радою України.   

5.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо ліквідації 

корупційної схеми в пенітенціарній системі 

шляхом вилучення статті 391 

Кримінального кодексу України), реєстр. № 

2079, внесений народними депутатами 

України Фрісом І.П., Демченком С.О., 

Дирдіним М.Є., Матусевичем О.Б., Шуляк 

О.О. та іншими. 

 14.04.20 - підтримати законопроект з 

урахуванням висловлених зауважень та 

пропозицій. Рішення з цього питання 

надіслати Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної 

діяльності, визначеного головним з 

підготовки даного законопроекту на 

розгляд Верховної Ради України.  

6.  Проект Закону України про внесення змін 

до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» (щодо 

стимулювання погашення недоїмки 

платниками єдиного внеску, які 

перебувають на обліку в органах доходів і 

зборів, розташованих на території 

Донецької та Луганської областей, 

підконтрольній українській владі)», реєстр. 

№ 2107, внесений народними депутатами 

України Шаховим С.В., Вельможним С.А., 

Суховим О.С. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній 

17.06.20 – прийняти за основу з 

урахуванням зауважень та пропозицій, 

висловлених Комітетом. Рішення з цього 

питання надіслати Комітету з питань 

фінансів, податкової та митної політики. 

визначеного головним з підготовки 

даного законопроекту на розгляд 

Верховної Ради України.  

 



7.  Проект Закону про внесення зміни до 

Податкового кодексу України (щодо 

звільнення від оподаткування військовим 

збором осіб, які проживають на лінії 

зіткнення),  реєстр. № 2118,  внесений 

 народними депутатами України Гриб В.О., 

Новинським В.В., Шпеновим Д.Ю., 

Яковенком Є.Г., Ковальовим О.І. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

06.04.21 - Рекомендувати Комітету з 

питань фінансів, податкової та митної 

політики внести пропозицію до 

Верховної Ради України проект закону за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу 

8.  Проект Закону про внесення зміни до 

розділу VI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Бюджетного кодексу України 

(щодо надходжень до місцевих бюджетів 

Донецької та Луганської областей податку 

на доходи фізичних осіб та екологічного 

податку), реєстр. № 2273, внесений 

народними депутатами України Ткаченком 

М.М., Горбенком Р.О., Трухіним О.М., 

Кузнєцовим О.О. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

14.11.19 – підтримати. Рішення з цього 

питання надіслати Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету, 

визначеного головним з підготовки 

даного законопроекту на розгляд 

Верховної Ради України.  

 



9.  Проект Постанови про внесення змін до 

Додатку до Постанови Верховної Ради 

України "Про перелік, кількісний склад і 

предмети відання комітетів Верховної Ради 

України дев'ятого скликання" щодо 

предметів відання, реєстр. № 2292 від 

18.10.2019, внесений народними депутатами 

України Вельможним С.А., Костіним А.Є., 

Ватрасом В.А., Князевичем Р.П., Мережком 

О.О. 

 18.12.19 - не підтримати в частині 

віднесення питання «законодавство з 

питань забезпечення діяльності органів 

державної влади на деокупованих 

територіях України» до предметів 

відання Комітету з питань правової 

політики, оскільки це питання вже 

належить до предмету відання Комітету 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. 

Рішення з цього питання надіслати 

Комітету Верховної Ради України з 

питань Регламенту, депутатської етики та 

організації роботи Верховної Ради 

України, визначеного головним з 

підготовки даного законопроекту на 

розгляд Верховної Ради України.  



10.  Проект Закону про внесення змін до 

підрозділу 1 розділу ХХ Податкового 

кодексу України у зв'язку із прийняттям 

Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо 

звільнення внутрішньо переміщених осіб 

від негативних наслідків невиконання 

грошових зобов'язань», реєстр. № 2330, 

внесений народними депутатами України 

Ткаченком М.М., Аллахвердієвою І.В., 

Горбенком Р.О., Кузнєцовим О.О. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

01.07.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань фінансів, 

податкової та митної політики з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону прийняти за 

основу з урахуванням зауважень та 

пропозицій, висловлених Комітетом 

 

11.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері доступу 

до інформації щодо вдосконалення їх 

окремих положень, реєстр. № 2381, 

внесений народним депутатом України 

Василевською-Смаглюк О.М. 

10.04.20 - 

законопроект 

доцільно 

повернути 

суб’єкту права 

законодавчої 

ініціативи для 

доопрацювання. 

16.09.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань гуманітарної 

та інформаційної політики з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу 

12.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про національну безпеку 

України» щодо заборони участі України у 

розподілі мігрантів, який відбувається в 

країнах-членах Європейського Союзу, 

реєстр. № 2397, внесений народним 

депутатом України Рабіновичем В.З. 

24.02.20 - 

законопроект 

доцільно 

повернути 

суб’єкту права 

законодавчої 

ініціативи на 

доопрацювання. 

18.11.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань національ-

ної безпеки, оборони та розвідки з 

пропозицією про необхідність 

доопрацювання проекту Закону  



13.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з 

завершенням антитерористичної операції та 

проведенням операції Об'єднаних 

сил, реєстр. № 2783, внесений народними 

депутатами України Тарасовим О.С.,        

Касаєм К.І., Мовчаном О.В., Кузнєцовим 

О.О., Мандзієм С.В., Ткаченком М.М., 

Яковлєвою Н.І., Тарасенком Т.П., Моканом 

В.І., Козаком В.В. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

15.07.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань 

економічного розвитку з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу 

 

14.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції" та 

інших законів України щодо узгодження 

термінів та уточнення окремих норм, 

реєстр. № 2830, внесений народним 

депутатом України Горбенком Р.О. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

01.07.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань 

економічного розвитку з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу 

15.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про судовий збір" (щодо сплати 

судового збору при захисті прав малолітніх 

та неповнолітніх осіб), реєстр. № 3013, 

внесений народними депутатами України  

Аллахвердієвою І.В.,  Горбенком Р.О., Кінз-

бурською В.О. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

18.11.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань фінансів, 

податкової та митної політики з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону прийняти за 

основу з урахуванням висловлених 

зауважень 



16.  Проект Закону України про внесення змін 

до Податкового кодексу України для 

уточнення окремих умов надання пільг зі 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки власникам 

об’єктів житлової нерухомості, 

розташованих на тимчасово окупованій 

території, реєстр. № 3037а, внесений 

народними депутатами України Холодовим 

А.І., Рєпіною Е.А., Устенком О.О. та 

іншими. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

04.11.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань фінансів, 

податкової та митної політики з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону прийняти за 

основу 

 

17.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

повноважень військово-цивільних адміні-

страцій з питань переведення дачних і 

садових будинків в жилі будинки, реєстр. № 

3050, внесений народними депутатами 

України   Шаховим С.В., Вельможним С.А., 

Суховим О.С. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

17.02.21 – рекомендувати Комітету з 

питань національної безпеки, оборони та 

розвідки внести пропозицію до Верховної 

Ради України проект прийняти за основу 

 

18.  Проект Закону про внесення зміни до статті 

5 Закону України "Про судовий збір" (щодо      

сплати судового збору при захисті прав 

учасників бойових дій,   постраждалих  

учасників  Революції  Гідності  та  Героїв  

України),   реєстр. № 3148, внесений 

народними депутатами України  

Аллахвердієвою І.В.,   Кінзбурською В.О.,  

Горбенком Р.О. 

09.09.20 – ГНЕУ 

зазначає, що 

законопроект 

потребує 

доопрацювання 

18.10.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань фінансів, 

податкової та митної політики з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону за 

результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу 



19.  Проект Постанови про Програму діяльності 

Кабінету Міністрів України, реєстр. № 3330,  

внесений Кабінетом Міністрів України. 

 06.05.20 - зауваження та пропозиції до 

проекту направити до Комітету з питань 

економічного розвитку, визначеного 

головним з підготовки даного 

законопроекту на розгляд Верховної Ради 

України, та Кабінету Міністрів України. 

20.  Проект Закону про амністію засуджених 

(щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), 

реєстр. № 3397, внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

06.05.20 - прийняти за основу. Рішення з 

цього питання надіслати Комітету 

Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності, визначеного 

головним з підготовки даного 

законопроекту на розгляд Верховної Ради 

України.  

21.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про рекламу" щодо протидії 

дискримінації за ознакою статі, реєстр. № 

3427, внесений народними депутатами 

України Бардіною М.О., Жмеренецьким 

О.С., Кравчук Є.М., Яковлєвою Н.І. та 

іншими (всього 45 підписів).   

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

03.06.20 – прийняти за основу. Рішення з 

цього питання надіслати висновок до 

Комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики, визначеного 

головним з підготовки даного 

законопроекту на розгляд Верховної Ради 

України.   

22.  Проект Закону про внесення зміни до статті 

19 Закону України "Про Державну 

прикордонну службу України" щодо 

отримання інформації про осіб, які 

перетинали державний кордон України, 

реєстр. № 3555,  внесений  Кабінетом 

Міністрів України. 

22.06.20 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту. 

 

17.06.20 – повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. Рішення з цього питання 

надіслати до Комітету з питань 

національної безпеки, оборони та 

розвідки, визначеного головним з 

підготовки даного законопроекту на 

розгляд Верховної Ради України.  



23.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України  «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики”  щодо актуалізації 

деяких положень,  реєстр.  № 3666, 

внесений народними депутатами України 

Умєровим Р.Е. та іншими. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

01.07.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань правової 

політики з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу 

 

24.  Проект Закону про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (щодо звільнення від 

адміністративної відповідальності осіб за 

несвоєчасне подання заяви про державну 

реєстрацію народження дитини, яка 

народилась на тимчасово окупованих 

територіях України), реєстр. № 3714, 

внесений народними депутатами України 

Лубінецем Д.В., Умєровим Р.Е., Касаєм К.І., 

Тарасенком Т.П., Мандзієм С.В., Яковлєвою 

Н.І., Горбенком Р.О., Кузнєцовим О.О., 

Чийгозом А.З., Копиленком О.Л. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

15.07.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань 

правоохоронної діяльності з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу та в 

цілому як закон 

 

25.  Проект Закону про внесення зміни до статті 

20 Закону України «Про відпустки» щодо 

усунення дискримінації жінок, які є 

самозайнятими особами, реєстр. № 3831, 

внесений народними депутатами України 

Лубінцем Д.В., Горбенком Р.О.,     

Яковлєвою Н.І., Тарасенком Т.П., 

Ткаченком М.М., Чийгозом А.З. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

16.09.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону прийняти за 

основу 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18116
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21025
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21025
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21071


26.  Проект Закону про внесення змін до статті 

317 Цивільного процесуального кодексу 

України щодо зняття обмежень у виборі 

місцевого загального суду для звернення з 

заявою про встановлення факту смерті 

особи на тимчасово окупованій території 

України, реєстр. № 3832, внесений 

народними депутатами України Лубінцем 

Д.В.,  Касаєм К.І., Горбенком Р.О., 

Яковлєвою Н.І.,Тарасенком Т.П., Ткаченком 

М.М., Чийгозом А.З. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

02.09.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань правової 

політики з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу 

 

27.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

присвоєння та використання офіційної 

електронної адреси, реєстр. № 3861, 

внесений народними депутатами України 

Федієнком О.П. та іншими. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

18.11.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету  з питань 

економічного розвитку з пропозицією 

про необхідність доопрацювання проекту 

Закону з урахуванням висловлених 

зауважень 

28.  Проект Закону про паспорт громадянина 

України у формі книжечки, реєстр. № 3986, 

внесений Кабінетом Міністрів України.  

25.11.20 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту. 

16.12.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань правової 

політики з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу 

29.  Проект Закону про паспорт громадянина 

України у формі книжечки, реєстр. № 3986-

1, внесений народними депутатами України 

Новинським В.В., Гриб В.О., Магерою С.В.,         

Шпеновим Д.Ю., Шенцевим Д.О. 

25.11.20 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту. 

16.12.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань правової 

політики з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

відхилити 



30.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

Законів України щодо уточнення порядку 

доступу нотаріусів до Єдиного державного 

демографічного реєстру, реєстр. № 3989, 

внесений народними депутатами України 

Міньком С.А., Мезенцевою М.С., Батенком 

Т.І. та іншими. 

26.10.20 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту. 

04.11.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань правової 

політики  щодо необхідності 

доопрацювання проекту Закону 

31.  Проект Постанови про призначення 

місцевих виборів на окремих територіях 25 

жовтня 2020 року, реєстр. № 4016, внесений 

народними депутатами України Пузановим 

О.Г., Плачковою Т.М., Королевською Н.Ю. 

та іншими. 

 02.09.20 - звернутись до головного 

Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та 

містобудування з рекомендацією 

розглянути проект Постанови та внести 

його на розгляд Верховної Ради України 

для прийняття рішення 

32.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо виконання рішень 

Європейського суду з прав людини, реєстр. 

№ 4048, внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

27.10.20 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту. 

18.11.20 - надіслати до головного 

Комітету з питань правової політики 

висновок з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу з урахуванням 

висловлених зауважень. 

33.  Проект Закону про внесення змін до 

Державної програми авіаційної безпеки 

цивільної авіації, реєстр. № 4110, поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

06.11.21 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

поданого 

законопроекту 

28.04.21 - звернутися до Комітету з 

питань транспорту та інфраструктури з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону прийняти за 

основу 



34.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення 

ефективної реалізації парламентського 

контролю, реєстр. № 4131, внесений 

народними депутатами України Разумковим 

Д.О., Арахамією Д.Г., Корнієнком О.С. та 

іншими. 

12.10.20 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту. 

04.11.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету з питань Регламенту, 

депутатської етики та організації роботи 

Верховної Ради України з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу з 

урахуванням зауважень та пропозицій, 

висловлених Комітетом за результатами 

обговорення 

35.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо забезпечення 

рівних можливостей у сфері праці, реєстр. 

№ 4174, поданий народними депутатами 

України Констанкевич І.М. та іншими 

народними депутатами України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

17.03.21 – надіслати до головного 

Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів висновок з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону повернути 

суб’єктам права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання 

36.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

застосування до засуджених та осіб, які 

тримаються під вартою, заходів 

примусового годування, реєстр. № 4323, 

внесений Кабінетом Міністрів України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

17.02.21 – надіслати до головного 

Комітету з питань правової політики 

висновок з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу 

 

37.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо джерел забезпечення 

державних гарантій здобувачам освіти, 

реєстр. № 4340, внесений народними 

депутатами України Новинським В.В. та 

іншими. 

26.11.20 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

16.12.20 - надіслати висновок до 

головного Комітету України з питань 

освіти, науки та інновацій з пропозицію 

рекомендувати Верховної Ради України 

проект Закону прийняти за основу 

 



38.  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", реєстр. №  4355, внесений народ-

ними депутатами України Крячком М.В., 

Штепою С.С. та іншими. 

12.01.21 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

 

27.01.21 – надіслати висновок до 

головного Комітету з питань цифрової 

трансформації з пропозицією про 

необхідність доопрацювання проекту 

Закону  

39.  Проект Закону про внесення змін  до 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо вдосконалення 

законодавства у сфері міграції, реєстр. 

№ 4411, внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

30.10 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

 

27.01.21 – надіслати висновок до 

головного Комітету з питань 

правоохоронної діяльності з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на 

доопрацювання 

40.  Проект Закону про визнання таким, що 

втратив чинність, Закону України «Про 

особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей», реєстр. 

№ 4492, внесений народним депутатом 

України Лозинським Р.М. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

17.02.21 – рекомендувати Комітету з 

питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування внести 

пропозицію до Верховної Ради України 

проект Закону відхилити 

 

41.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо підтримки 

волонтерської діяльності, реєстр. № 4521, 

внесений Кабінетом Міністрів України. 

23.03.21 - ГНЕУ 
висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

19.05.21 – звернутися до головного 

Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу 

 

 

 



42.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо надання пільг 

окремим категоріям громадян України, що 

звертаються за вчиненням консульських дій, 

реєстр. № 4539, поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

18.02.21 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до  

законопроекту 

17.03.21 – надіслати висновок головному 

Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів щодо підтримки 

прийняття проекту Закону у першому 

читанні за основу 

43.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо основ 

соціального захисту заручників та інших 

осіб, потерпілих від терористичного акту, 

реєстр. № 4579, поданий народним 

депутатом України Геращенко І.В. та 

іншими народними депутатами України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

28.04.21 - рекомендувати Комітету 

Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та 

розвідки внести пропозицію до Верховної 

Ради України проект Закону повернути 

суб’єктам права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання 

44.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

Законів України щодо забезпечення мовних 

прав корінних народів, національних 

меншин України у сфері освіти, реєстр. 

№ 4648, поданий народними депутатами 

України Бойком Ю.А., Рабіновичем В.З., 

Медведчуком В.В. та іншими народними 

депутатами України 

19.02.21 - ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

03.03.21 - звернутися до головного 

Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

повернути суб’єктам законодавчої 

ініціативи на доопрацювання 

 

45.  Проект Закону України  про внесення змін 

до деяких Законів України щодо уточнення 

окремих положень про мову освіти, реєстр. 

№ 4648-1,  внесений народним депутатом 

України Княжицьким М.Л. 

19.02.21 - ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

03.03.21 - звернутися до головного 

Комітету з питань освіти, науки та 

інновацій з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

повернути суб’єкту законодавчої 

ініціативи на доопрацювання 



46.  Проект Постанови про утворення 

Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 

України для здійснення парламентського 

контролю за розслідуваннями фактів, які 

сприяли тимчасовій окупації Автономної 

Республіки Крим, реєстр. № 4657, поданий 

народним депутатом України Богуцькою 

Є.П. 

 17.03.21 – звернутися до головного 

Комітету з питань Регламенту, 

депутатської етики та організації роботи 

Верховної Ради України з пропозицією  

рекомендувати Верховній Раді України 

внести проект Постанови прийняти в 

цілому 

47.  Проект Закону про внесення змін до статі 

161 Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України "Про 

запобігання та протидію антисемітизму в 

Україні", реєстр. № 5110, внесений 

народним депутатом України Бужанським 

М.А. та іншими народними депутатами 

України. 

05.04.21 – ГНЕУ 
висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

19.05.21 - надіслати до головного 

Комітету з питань правоохоронної 

діяльності висновок з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу 

48.  Проект Закону про захист права власності 

та інших речових прав осіб, постраждалих 

внаслідок збройної агресії, реєстр. № 5177, 

поданий народним депутатом України 

Горбенком Р.О. та іншими народними 

депутатами України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

31.03.21 – рекомендувати Комітету з 

питань правової політики внести 

пропозицію до Верховної Ради України 

проект Закону прийняти за основу 

 

49.  Проект Закону про захист права власності 

та інших речових прав осіб, постраждалих 

внаслідок проведення антитерористичної 

операції або операції Об'єднаних сил, 

реєстр. № 5177-1, поданий народним 

депутатом України Королевською Н.Ю. та 

іншими народними депутатами України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

31.03.21 – рекомендувати Комітету з 

питань правової політики внести 

пропозицію до Верховної Ради України 

проект Закону повернути суб’єктам права 

законодавчої ініціативи на 

доопрацювання  



50.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції" 

для відновлення законних прав і свобод 

громадян щодо управління власним майном 

та отримання кредитних послуг, реєстр. № 

5199, внесений народним депутатом 

України Єфімовим М.В. та іншими 

народними депутатами України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

06.04.21 - рекомендувати Комітету з 

питань економічного розвитку внести 

пропозицію до Верховної Ради України 

проект Закону за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

 

51.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про військовий обов'язок і 

військову службу", реєстр. № 5236, поданий 

народним депутатом України Заремським 

М.В. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

29.06.21 - рекомендувати Комітету з 

питань національної безпеки, оборони та 

розвідки внести пропозицію до Верховної 

Ради України проект Закону за 

наслідками розгляду у першому читанні 

відхилити 

52.  Проект Закону про внесення зміни до статті 

151 Кодексу адміністративного судочинства 

України, реєстр. № 5410, внесений 

Президентом України. 

26.05.21  - ГНЕУ 
висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

14.07.21 - Звернутись до головного 

Комітету з питань правової політики з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону за 

результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу 

53.  Проект Закону України про внесення зміни 

до статті 95 Закону України "Про 

Національну поліцію", реєстр. № 5417, 

поданий Кабінетом Міністрів України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

16.06.21 - рекомендувати Комітету 

Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності внести 

пропозицію до Верховної Ради України 

проект Закону за наслідками розгляду у 

першому читанні прийняти за основу 



54.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо врегулювання 

питання реагування, запобігання та протидії 

проявам дискримінації за ознакою статі та 

сексуальних домагань серед військово-

службовців,  реєстр.  №  5485, поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

29.06.21 – надіслати до Комітету з питань 

національної безпеки, оборони та 

розвідки висновок з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу 

 

55.  Проект Постанови про Звернення Верховної 

Ради України до міжнародного 

співтовариства у зв’язку із незаконною 

підготовкою виборів у Державну Думу 

Російської Федерації у тимчасово 

окупованій АР Крим та Севастополі та з 

залученням до голосування громадян 

України з окупованої частині Донецької та 

Луганської областей, реєстр. № 5497, 

поданий народним депутатом України 

Гончаренком О.О. 

 02.06.21 - рекомендувати Комітету з 

питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва 

внести пропозицію до Верховної Ради 

України проект Постанови за наслідками 

розгляду прийняти в цілому 

56.  Проект Закону про основи національного 

спротиву, реєстр. № 5557, поданий 

Президентом України. 

08.06.21 – ГНЕУ 
висловлює 

зауваження до 

поданого 

законопроекту 

02.06.21 - звернутися до головного 

Комітету з питань національної безпеки, 

оборони та розвідки з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу 

57.  Проект Закону про захист персональних 

даних, реєстр. № 5628, внесений народними 

депутатами України  Чернєвим Є.В., 

Тарасенком Т.П., Стефанчуком Р.О., Касаєм 

К.І. та іншими народними депутатами 

України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

22.09.21 - надіслати до головного 

Комітету Верховної Ради України з 

питань цифрової трансформації висновок 

з пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону за 

результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу 



58.  Проект Закону України 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, 

реєстр. № 5652 від 11.06.2021 р., поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

02.11.21 - ГНЕУ 
висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

22.02.22 - надіслати до головного 

Комітету з питань правової політики 

висновок з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу 

59.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення 

функціонування Єдиного державного 

реєстру ветеранів війни та запровадження 

електронного посвідчення ветерана, 

реєстр. № 5694  від 23.06.2021 р., поданий 

народним депутатом України Чернєвим Є.В. 

та іншими народними депутатами України. 

20.10.21 – ГНЕУ 
висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

20.10.21 - звернутися до Комітету з 

питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу 

60.  Проект Закону про статус і соціальний 

захист дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів на 

території України, реєстр. № 5718, поданий 

народним депутатом України  Королевською 

Н.Ю. та іншими народними депутатами 

України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

08.09.21 – звернутись до Комітету з 

питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону за наслідками розгляду у 

першому читанні прийняти за основу 

 

61.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо застосування праці 

іноземців та осіб без громадянства в Україні, 

реєстр. № 5795, поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

13.09.21 – ГНЕУ 
висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

08.09.21 – звернутись до  Комітету з 

питань з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону за наслідками розгляду у 

першому читанні прийняти за основу 



62.  Проект Закону про створення подвійної 

системи регулярних пенітенціарних 

інспекцій, реєстр.  № 5884 від 02.09.2021 р., 

внесений Кабінетом Міністрів України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

06.10.21 – надіслати до головного 

Комітету з питань правової політики 

висновок з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону за 

результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу з 

урахуванням  висловленої пропозиції 

Комітету 

63.  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, реєстр. № 

6069 від 17.09.2021 р., поданий народними 

депутатами України Підласою Р.А., 

Василенко Л.В., Корнієнком О.С. та іншими 

народними депутатами України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

03.11.21 – надіслати до головного 

Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів висновок з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону за 

результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу за умови 

урахування висловлених зауважень 

64.  Проект Закону України 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", 

реєстр. № 6106 від 27.09.2021 р., поданий 

Президентом України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

21.09.22 - звернутися до Комітету з 

питань фінансів, податкової та митної 

політики з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу. 



65.  Проект Закону про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за 

порушення законодавства у сфері міграції, 

реєстр. № 6184  від 18.10.2021 р., поданий 

народним депутатом України          Крячком 

М.В. та іншими народними депутатами 

України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

17.11.21 – направити  висновок 

головному Комітету з питань 

правоохоронної діяльності з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу 

 

66.  Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про вищу освіту" щодо 

особливостей вступу до закладів вищої 

освіти внутрішньо переміщених осіб, 

реєстр. № 6272 від 03.11.2021 р., поданий 

народним депутатом України Рєпіною Е.А. 

та іншими народними депутатами України. 

11.11.21 – ГНЕУ 
висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

 

17.11.21 – звернутися до Комітету з 

питань  освіти, науки та інновацій  з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу, з урахуванням висловлених 

зауважень 

67.  Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо децентралізації та 

розмежування повноважень органів 

місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади у зв’язку зі зміною 

адміністративно-територіального  устрою,  

реєстр. №  6282 від 04.11.2021 р., поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній. 

01.12.21 - надіслати до Комітету 

Верховної Ради України з  питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування висновок з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону прийняти за 

основу з урахуванням  висловлених 

зауважень 



68.  Проект Постанови про схвалення 

пропозицій щодо застосування 

персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій) 

стосовно осіб, причетних до порушення 

прав і свобод Нарімана Джелялова на 

тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополь, 

реєстр. № 6335 від 22.11.2021 р., поданий 

народним депутатом України Джемілєвим 

М. та іншими народними депутатами. 

 01.12.21 - рекомендувати Комітету 

Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та 

розвідки внести пропозицію до Верховної 

Ради України про прийняття в цілому 

проекту Постанови  

69.  Проект Закону України про запровадження 

спеціального режиму господарської 

діяльності на території пріоритетного 

розвитку у Донецькій та Луганській 

областях, реєстр. № 6403 від 07.12.2021 р., 

поданий народним депутатом України 

Горбенком Р.О. та іншими народними 

депутатами України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній 

16.02.22 - Звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу 

70.  Проект Закону України про відновлення 

житла, втраченого в результаті здійснення 

Російською Федерацією збройної агресії 

проти України, реєстр. № 7134 від 

10.03.2022 р., поданий народним депутатом 

України Буймістер Л.А. 

21.03.22 - ГНЕУ 
висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

 

11.05.22 - повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на 

доопрацювання 



71.  Проект Закону України про внесення змін 

до статті 170 Податкового кодексу України 

щодо збільшення розміру та інших питань, 

пов’язаних із наданням благодійної 

допомоги, яка не оподатковується, 

населенню, постраждалому від збройної 

агресії Російської Федерації, реєстр. № 7177 

від 19.03.2022 р., поданий 6 народними 

депутатами України Остапенком А.Д., 

Гривком С.Д., Павлішем П.В. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній 

08.04.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

фінансів, податкової та митної політики 

висновок з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу і в цілому з 

урахуванням зауважень Комітету. 

72.  Проект Закону України про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

застосування спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів стосовно 

громадян України, які перебувають у 

громадянстві держави, що здійснює збройну 

агресію проти України, реєстр. № 7222 від 

28.03.2022 р., поданий народними 

депутатами України Кузьміних С.В., 

Мазурашу Г.Г. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній 

08.04.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та 

розвідки з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу з урахуванням 

зауважень Комітету 

73.  Проект Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

реінтеграції та відновлення прав дитини, 

реєстр. № 7231 від 30.03.2022 р., поданий 

народним депутатом України Третьяковою 

Г.М. та іншими народними депутатами 

України.  

31.03.22 - ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

08.04.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політики з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону прийняти за 

основу 



74.  Проект Закону України про компенсацію за 

майно, втрачене, пошкоджене та знищене 

внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації та справедливий розподіл 

репарацій, реєстр. № 7237 від 31.03.2022 р., 

поданий народним депутатом України 

Мовчаном О.В. та іншими народними 

депутатами України. 

05.04.22 - ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

16.06.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону повернути суб'єктам права 

законодавчої ініціативи на доопра-

цювання 

75.  Проект Закону України про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, реєстр. № 7245 від 

02.04.2022 р., поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

06.04.22 – ГНЕУ 

вважає, що рішен-

ня щодо поданого 

законопроекту має 

прийматися за 

результатами роз-

гляду іншого 

законопроекту, з 

яким внесений 

законопроект 

системно пов’яза-

ний та є похідним 

від нього 

08.04.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу та в 

цілому 

76.  Проект Закону України про внесення змін 

до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інших 

законодавчих актів України щодо народо-

владдя на рівні місцевого самоврядування, 

реєстр. № 7283 від 14.04.2022 р., поданий 

народним депутатом України Білозір Л.М. 

та іншими народними депутатами України. 

19.04.22 - ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

20.04.22 - звернутись до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу та в 

цілому 



77.  Проект Закону України про внесення змін 

до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу 

України, реєстр. № 7290 від 15.04.2022 р., 

поданий Кабінетом Міністрів України. 

19.04.22 – проект 

потребує 

доопрацювання 

20.04.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу 

78.  Проект Закону України про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо 

фінансування закладів професійної 

(професійної-технічної) освіти, реєстр. № 

7294 від 18.04.2022 р., поданий народним 

депутатом України Коваль О.В. та іншими 

народними депутатами України. 

21.04.22 - ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

18.07.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

бюджету з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу 

79.  Проект Закону України про внесення зміни 

до Закону України "Про державні нагороди 

України" щодо присвоєння звання Герой 

України особам, які не є громадянами 

України, реєстр. № 7296 від 18.04.2022 р., 

поданий народним депутатом України 

Гончаренком О.О. 

23.05.22 - ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

25.05.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону прийняти за основу з 

урахуванням висловлених зауважень 

80.  Проект Закону України про виплату 

одноразової грошової допомоги за шкоду 

життю та здоров’ю, завдану спричиненими 

військовою агресією проти України 

пораненням або загибеллю під час 

проходження публічної служби, виконання 

обов’язків на об’єктах критичної 

інфраструктури та здійснення професійної 

журналістської діяльності, реєстр. № 7353 

від 05.05.2022 р., поданий народним 

депутатом України Фроловим П.В. та 

іншими народними депутатами України. 

14.05.22 - ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

25.05.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав 

ветеранів з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу 



81.  Проект Закону України про внесення змін 

до Закону України «Про волонтерську 

діяльність» щодо підтримки волонтерської 

діяльності, реєстр. № 7363 від 10.05.2022 р., 

поданий народним депутатом України 

Третьяковою Г.М. та іншими народними 

депутатами України. 

16.05.22 - ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

25.05.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав 

ветеранів з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

прийняти за основу 

82.  проект Закону України про внесення зміни 

до деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації дій в умовах воєнного часу для 

зміцнення економіки та обороноздатності 

держави, реєстр. № 7381 від 17.05.2022 р., 

поданий народним депутатом України 

Мазурашу Г.Г. 

02.06.22 – ГНЕУ 

не підтримує 

поданий 

законопроект 

16.06.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та 

розвідки з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону 

повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання 

83.  Проект Закону України про внесення змін 

до Кримінального процесуального кодексу 

України та Кримінального кодексу України 

щодо врегулювання процедури обміну 

засуджених як військовополонених, реєстр. 

№ 7436 від 06.06.2022 р., поданий народним 

депутатом України Веніславським Ф.В. та 

іншими народними депутатами України. 

17.06.22 - ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

16.06.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу 

84.  Проект Закону України про внесення змін 

до статті 111 Кримінального кодексу 

України щодо позбавлення громадянства 

України за державну зраду, реєстр. № 7452 

від 09.06.2022 р., поданий народним 

депутатом України Кузьміних С.В. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній 

16.06.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на 

доопрацювання 



85.  Проект Закону України про внесення змін 

до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» щодо 

удосконалення захисту волонтерів, які 

здійснюють діяльність в районах ведення 

бойових дій, реєстр. № 7454 від 10.06.2022 

р., поданий народним депутатом України 

Василенко Л.В. та іншими народними 

депутатами України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній 

27.06.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав 

ветеранів з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу 

86.  Проект Закону України про внесення змін 

до Кримінального кодексу України щодо 

удосконалення відповідальності за 

колабораційну діяльність, реєстр.  № 7647 

від 08.08.2022 р., поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

15.08.22 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

22.08.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу 

87.  Проект Закону України про внесення змін 

до статті 26 Закону України «Про 

військовий обов'язок і військову службу» 

щодо розширення підстав звільнення з 

військової служби деяких категорій 

громадян в період воєнного стану, реєстр. 

№ 8009 від 08.09.2022, поданий народним 

депутатом України Яцик Ю.Г. та іншими 

народними депутатами України. 

28.10.22 – ГНЕУ 

висловлює 

зауваження до 

законопроекту 

 

03.11.22 – звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та 

розвідки з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону за 

наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу 

88.  Проект Закону України про внесення змін 

до Закону України "Про судовий збір" щодо 

звільнення від сплати судового збору 

деяких категорій осіб, реєстр. № 8021 від 

12.09.2022, поданий народним депутатом 

України Приходько Н.І. та іншими 

народними депутатами України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній 

15.11.22 – звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

фінансів, податкової та митної політики з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за 

основу 

 



89.  Проект Закону України про внесення змін 

до деяких законів України щодо надання 

права на звільнення з військової служби та 

відстрочки від призову під час мобілізації 

особам, звільненим з полону, реєстр. № 

8061 від 20.09.2022, поданий народним 

депутатом України Василенко Л.В. та 

іншими народними депутатами України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній 

06.10.22 - звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та 

розвідки з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу 

90.  Проект Закону України про внесення змін 

до деяких законів України з метою 

виконання вимог Європейської комісії щодо 

набуття Україною статусу члена 

Європейського союзу, реєстр. № 8071 від 

23.09.2022, поданий народним депутатом 

України Арахамією Д.Г. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній 

06.10.22 - звернутися до Комітету з 

питань антикорупційної політики з 

пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону за наслідками 

розгляду у першому читанні прийняти за 

основу. 

91.  Проект Закону України про внесення змін 

до статті 23 Закону України "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію", 

реєстр. № 8093 від 03.10.2022, поданий 

народним депутатом України Чернєвим Є.В. 

та іншими народними депутатами України. 

На час розгляду 

проекту висновок 

ГНЕУ відсутній 

17.10.22 – звернутися до Комітету 

Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та 

розвідки з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону за 

наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 
 


