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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і 
міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному      
29 листопада 2022 року (протокол № 71), розглянув проект Закону України про 
національні меншини (спільноти) України, реєстр. № 8224 від 24.11.2022, 
поданий народним депутатом України Тарасенком Т.П. та іншими народними 
депутатами України (далі – законопроект).

Метою законопроекту є вдосконалення законодавчого регулювання 
реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), 
та правових засад державної політики у сфері захисту та забезпечення прав 
національних меншин (спільнот) України, зокрема, права на самоідентифікацію, 
використання мов національних меншин (спільнот), на освіту, на участь у 
політичному, економічному, суспільному та культурному житті тощо. Також 
вперше на законодавчому рівні закріплюються повноваження центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері 
захисту прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

Проектом Закону пропонується закріпити: визначення «національні 
меншини (спільноти)»; права, свободи та обов’язки осіб, які належать до 
національних меншин (спільнот); особливості державної політики щодо 
реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), 
зокрема особливості фінансового забезпечення впровадження такої політики; 
повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до національних 
меншин (спільнот); можливість створення консультативно-дорадчих органів при 
державних органах виконавчої влади різних рівнів з питань реалізації державної 
політики в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до національних 
меншин (спільнот); можливість створення центрів національностей в обласних 
центрах або визначених населених пунктах за рахунок державного та/або 
місцевого бюджетів для функціонування громадських об'єднань національних 
меншин (спільнот); міжнародне співробітництво та закордонні зв’язки 
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національних меншин (спільнот). Також пропонується визнати таким, що 
втратив чинність, Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25 
червня 1992 року № 2494 –XII та внести зміни до Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні".

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 
в цілому підтримуючи ідею прийняття зазначеного законопроекту, висловило до 
нього окремі зауваження.

Під час обговорення проекту Закону народні депутати України - члени 
Комітету відзначили його актуальність та нагальність з огляду на отримання 
Україною 23 червня 2022 року статусу кандидата на членство в Європейському 
Союзі, а також наголосили, що реформування законодавства про національні 
меншини є однією з умов, яку Європейський Союз ставить перед Україною на 
шляху до повноправного членства.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет ухвалив рішення: 
рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про національні 
меншини (спільноти) України, реєстр. № 8224 від 24.11.2022, поданий народним 
депутатом України Тарасенком Т.П. та іншими народними депутатами України:  
1) включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання;
2) визначити невідкладним;
3) скоротити строк внесення альтернативних до нього законопроектів до 

моменту розгляду на найближчій частині продовжуваного пленарного 
засідання Верховної Ради України;

4) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу;
5) скоротити наполовину строк подання суб’єктами права законодавчої 

ініціативи поправок і пропозицій при підготовці цього законопроекту до 
другого читання.

Перший заступник
голови Комітету                                                                 М. ТКАЧЕНКО


