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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 25 
січня 2023 року (Протокол № 74), керуючись положеннями частини шостої статті 
118 Регламенту Верховної Ради України, розглянув ініційовані народним  
депутатом   України – членом Комітету Горбенком Р.О. пропозиції та поправки 
до проекту Закону України про внесення змін до Законів України "Про 
громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови 
як державної" щодо умов прийняття до громадянства України, 
реєстр. № 7606 від 28.07.2022, поданого Кабінетом Міністрів України (далі – 
законопроект).

Враховуючи, що до підготовленої до другого читання редакції 
законопроекту, затвердженої на засіданні Комітету 15 листопада 2022 року                          
(Протокол № 70), надійшли зауваження Головного юридичного управління 
Апарату Верховної Ради України, народним депутатом України – членом 
Комітету Горбенком Р.О. були подані пропозиції та поправки до законопроекту 
(в порівняльній таблиці пропозиції та поправки №№ 6, 13, 16, 18, 20, 22, 27, 31, 
43, 45, 54, 57, 59), підготовлені з урахуванням вказаних зауважень та які не були 
предметом розгляду на засіданні Комітету 15 листопада 2022 року.

За результатами розгляду зазначених пропозицій та поправок Комітетом 
підготовлено уточнюючу порівняльну таблицю до законопроекту, яка містить 
всього 59 пропозицій та поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, з 
яких: 23 – враховано, 11  – враховано редакційно, 13 – враховано частково, 12 – 
відхилено.

З урахуванням зазначеного, Комітет ухвалив рішення: 
- затвердити остаточну редакцію законопроекту, запропоновану 

Комітетом;
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- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про 
забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов 
прийняття до громадянства України, реєстр. № 7606 від 28.07.2022, поданий 
Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду прийняти в другому 
читанні та в цілому.

Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 
доповідачем з цього питання визначено Голову Комітету Верховної Ради 
України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин – 
народного депутата України Задорожного Андрія Вікторовича. 

Голова Комітету                                 А. ЗАДОРОЖНИЙ


