Таблиця опрацьовується

Стан розгляду законопроектів, проектів постанов Верховної Ради України, які знаходяться на
опрацюванні у Комітеті з питань культури і духовності
Реєстр. №, дата
№ реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

1

2

Законопроекти, проекти
постанов

Висновки

Протокол засідання
Комітету з питань
культури і духовності

Стан розгляду

3

4

5

6

Протокол № 46
від 5 жовтня 2016
року

1) Включений в прядок
денний - 25-VIII від
11.12.2014;
2) 05.02.2015 -В порядок
денний не включено.
Відхилений.
20.03.2018 - Включено до
Порядку денного №2351-VIII

1.

№ 1067, від
27.11.2014, ндУ.
Ю. Мірошниченком

Проект Постанови про відзначення
1000-річчя
заснування
міста
Борисполя Київської області (у 2015
році)

09.02.2015р. - Лист Комітету з питань бюджету № 04-13/8231

2.

№ 1153,
21.02.2014р..,
н.д.У.
Ю.Мірошниченко

Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України (щодо
запровадження
інституту
священнослужителів (капеланів) у
військових,
правоохоронних
органах

04.10.2016 – ГНЕУ – за результатами розгляду доцільно
відхилити (16/3-1102/4511 (233640).
13.06.2016 – Комітет з питань бюджету (04-13/8-1465
(145060) – не матиме впливу на показники бюджету. (0419/17-1883) - не виявлено корупціогенних факторів.
25.05.2016 – Міністерство культури України (739/18/10-16)
– може взяти за основу та потребує подальшого
доопрацювання.
21.06.2016 – Комітет з питань запобігання і протидії
корупції
23.06.2016 – Міністерство юстиції України (лист
№21847/1098-0-1-16/7.1)
14.07.2016 – лист Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини (№1-1535/16-174) - законопроект
доцільно відхилити.

Проект Закону про внесення змін
до Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації»
щодо назв організацій, керівні
центри яких знаходять за межами

08.02.2016 – ГНЕУ – відправити на Не розглядався
доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи
(№ 16/3-155/1244 (28758);
26.12.2014 – висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції (№ 04-19/17-

3.

№ 1244,
04.12.2014, ндУ Ю.
бубликом, М.
Головок, О.
Осуховський, А.
Іллєнко, О.

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату

7
Заступник керівника
секретаріату Комітету
Комітету В. Бабенко

Головний консультант
Івасенко І.М.

Очікує розгляду ВРУ

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351VIII
На опрацюванні Комітету

Головний консультант
Івасенко І.М.

Реєстр. №, дата
№ реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

1

Законопроекти, проекти
постанов

Висновки

Протокол засідання
Комітету з питань
культури і духовності

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату

3

4

5

6

7

2
Марченко, Ю.
Левченко, С. Рудик

України

4.

№ 1372,
10.12.2014р., ндУ
А. Яценко

Проект Закону про особливості
святкування Рош Ха-Шана в місті
Умань Черкаської області

5.

№ 4128,
23.02.2016,
ндУ В. Єленський,
С Войцеховська,
П. Кишкар, С.
Тарута, А.

Проект Закону про внесення змін
до Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації»
(щодо
зміни
релігійними
громадами підлеглості)

4960);
06.03.2015 – Міністерство культури України (№
312/18/10-15)
–
потребує
додаткового
доопрацювання;
29.01.2015 – Міністерство юстиції Україю0ни
(2210-0-1-14/7.1) – зауважень немає;
06.02.2015 – висновок Комітету з питань
бюджету (04-13/8-151) прийняття не вплине на
дохідну та видаткову частини Державного
бюджету України;
14.07.2016 - Висновок Комітету з питань
європейської інтеграції № 04-17/10-999
(172532).
24.03.2015 – Висновок ГНЕУ (16/3-441/1372) –
доцільно відхилити
06.03.2015 – Міністерство культури України (№
312/18/10-15)
–
потребує
додаткового
доопрацювання;
29.01.2015 – Міністерство юстиції Україю0ни
(2210-0-1-14/7.1) – зауважень немає;
06.02.2015 – висновок Комітету з питань
бюджету (04-13/8-151) прийняття не вплине на
дохідну та видаткову частини Державного
бюджету України;
06.05.2015 – висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції суперечить
певним положенням Конституції України
08.06.2016 – висновок Комітету (04-22/03-295) –
прийняти за основу у запропонованій та
погодженій на засіданні Комітету редакції
16.03.2016р. – висновок ГНЕУ (16/3322/4128/61516) – законопроект доцільно

Протокол № 12
від 22.04.2015р.
(№12)

03.02.2016 - В порядок
денний не включено

Головний консультант
Івасенко І.М.

Протокол № 30
від 16.03.2016р.
(№30);
Протокол № 37
від 01.06.2016р.

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351VIII

Головний
Івасенко І.М.

консультант

Реєстр. №, дата
№ реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

1

2

Законопроекти, проекти
постанов

Висновки

Протокол засідання
Комітету з питань
культури і духовності

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату

3

4

5

6

7

відхилити;
(№37)
01.04.2016р. – висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції (04-19/17-911) –
законопроект
містить
техніко-юридичні
недоліки, потребує узгодження термінології
окремих статей;
12.04.2016 – висновок Комітету з питань
бюджету (04-13/8-964) – не має впливу на
показники бюджету

Лозовий, А.
Герасимов, І.
Подоляк

6.

№ 4511від
22.04.2016, ндУ О.
Петренко, О.
Бригинець, А.
Левус, С.
Висоцький, О.
Медуниця,
№ 5309,
7.
26.10.2016, ндУ І.
Бриченко, О.
Бригинець,, І.
Крулько,
Я.Маркевич,
С.Висоцький, І.
Лапін

Проект Закону про особливий статус
релігійних організацій, керівні центри
яких знаходяться в державі, яка
визнана Верховною Радою України
державою-агресором

Проект Закону про внесення
змін до Закону України "Про
свободу совісті та релігійні
організації"
щодо
назви
релігійних
організацій
(об'єднань), які входять до
структури
(є
частиною)
релігійної
організації
(об'єднання), керівний центр
(управління) якої знаходиться
за межами України в державі,
яка законом визнана такою,
що
здійснила
військову
агресію проти України та/або
тимчасово окупувала частину
території України

14.07.2107 – висновок Комітету ( 04-22/03- Протокол № 59
306/166968 рекомендувати прийняти за від 12.07.2017р.
основу.
(59)
06.06.2017
–
висновок
ГНЕУ
(16/3443/5309(131366) – доцільно відхилити;
13.12.2016 – Комітет з питань бюджету (04-13/82998 – не впливає на видаткову частину
бюджету;
14.12.2016 – Комітет з питань запобігання і
протидії корупції (04-19/17-4033) – відповідає
вимогам антикорупційного законодавства;
10.05.2017 – Комітет з питань європейської
інтеграції (04-17/10-490/106755) – не потребує
висновку Комітету з питань європейської
інтеграції;
14.11.2016 – висновок Міністерства культури
України
(1825/18/10-16)
–
необхідність

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351VIII
05.09.2017
–
Вручено
подання
Комітету
про
розгляд
і

Головний консультант
Івасенко І.М.

Реєстр. №, дата
№ реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

1

2

Законопроекти, проекти
постанов

Висновки

Протокол засідання
Комітету з питань
культури і духовності

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату

3

4

5

6

7

8.

№ 5422, ндУ І.
Мосійчук, О.
Кулініч

Проект Постанови про відзначення
400-річчя з дня заснування СпасоПреображенського
Мгарського
монастиря

9.

№ 5513,
08.12.2016,
Кабінет Міністрів
України

Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо вивезення та
ввезення рухомих культурних
цінностей

доопрацювання з урахуванням пропозицій
Мінкультури
19.12.2016 – висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції (04-19/16-4307) –
відповідає вимогам антикорупційного
законодавства
30.01.2017 – висновок ГНЕУ – доцільно
повернути
на
доопрацювання
суб’єкту
законодавчої ініціативи;
14.04.2017 – Комітет (04-22/03-161/91227
рекомендує прийняти за основу
17.03.2017 – висновок Комітету з питань
бюджету – має вплив на показники бюджету
(збільшує);
13.03.2017 – висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції (04-19/16-4600) –
не виявлено корупціогенних факторів;
09.02.2017 – Комітет з питань правової політики
та правосуддя – не суперечить положенням
Основного Закону України;
24.02.2017 - Комітет з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи (04-15/08180) – врахувати за основу, врахувавши
зауваження Комітету;07.04.2017 – Комітет з
питань економічної політики (04-16/20-195) –
направити законопроект на доопрацювання
18.05.2017 – Комітет з питань національної
безпеки і оборони (04-24/18-401) – повернути
зазначений законопроект суб’єкту законодавчої
ініціативи на доопрацювання;
05.05.2017 – Комітет з питань європейської

Не розглядався

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351VIII

Протокол № 55 20.03.2018 - Включено до
від 12.04.2017р. Порядку денного - №2351VIII
(№55)
16.05.2017
–
Вручено
подання
Комітету
про
розгляд

Головний
Івасенко І.М.

консультант

Головний консультант
Івасенко І.М.

Реєстр. №, дата
№ реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

1

2

Законопроекти, проекти
постанов

Висновки

Протокол засідання
Комітету з питань
культури і духовності

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату

3

4

5

6

7

№ 6153,
1.03.2017р.,
ндУ Сугоняко О., О
Медуниця, М
Боднар, М.
Величкович, А.
Левус, І. лапін та
інш.

Проект Постанови про Звернення
Верховної Ради України до
Президента України Порошенка
П.О.
щодо
присвоєння
Святійшому Патріарху Київському
і всієї Руси-України Філарету
звання Герой України

11.

№ 6200,
16.03.2017р., ндУ
В. Новинський

Проект Закону про внесення змін
до Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації»
(щодо права власності та права
користування
релігійних
організацій на майно)

12.

№ 8021,
08.02.2018,
ндУ І. Подоляк,

Проект
Закону
про
переміщення через державний

10.

інтеграції (№ 04-17/10-395) – не потребує
експертного висновку;
14.04.2017р. – висновок Комітету – прийняти
проект Постанови за основу та в цілому.
18.04.2017 – Висновок Комітету з питань
запобігання і протидії корупції ( 04-19/16-683) –
відповідає
вимогам
антикорупційного
законодавства
20.11.2017 – висновок Комітету з питань
правової політики та правосуддя (№04-29/212572 ) – не суперечить положенням Конституції
України
Висновку ГНЕУ нема.
31.03.2017 – висновок Міністерства культури
України (531/11/10-17) – законопроект потребує
подальшого доопрацювання;
03.04.2017 – Міністерство юстиції України
(№12495/521-0-1-17/8)
–
потребує
доопрацювання;
25.07.2017 – висновок Комітету з питань
європейської інтеграції (04-17/10-1156) – не
потребує висновку Комітету з питань
європейської інтеграції
26.06.2017 – висновок Комітету з питань
бюджету ( 04-13/8-1354) - не має впливу на
показники бюджету
28.03.2017 – Міністерство фінансів України (
07030-03-2/8193) – виконання закону не
вплинуть на показними Державного бюджету
України
05.04.2018 – висновок Комітету з питань
бюджету (04-13/8-617 (72961) – законопроект

Протокол № 55 20.03.2018 - Включено до
від 12.04.2017р. Порядку денного - №2351VIII
(№55)

Головний консультант
Івасенко І.М.

16.05.2017
–
Вручено
подання
Комітету
про
розгляд

Не розглядався

Не розглядався

20.03.2018 - Включено до
Порядку денного - №2351VIII

Головний консультант
Івасенко І.М.

Головний консультант
Івасенко І.М.

Реєстр. №, дата
№ реєстрації проекту,
суб’єкт внесення

1

2
М. Княжицький,
В. Сюмар,
І. Геращенко,
О. Сотник, А.
Шкрум, М. Іонова

13. № 8288,
19.04.2018, ндУ
В. Новинський,
О. Вілкул, Ю.
Бойко, М. Папієв,
Н. Шуфрич

Законопроекти, проекти
постанов

Висновки

Протокол засідання
Комітету з питань
культури і духовності

Стан розгляду

Відповідальні за
підготовку працівники
секретаріату

3

4

5

6

7

кордон України
цінностей

культурних матиме вплив на показники бюджету (призведе
до збільшення доходів Держбюджету);
16.03.2018 – Міністерство юстиції України (
№10019/225-1-18/7.2.3) – потребує суттєвого
доопрацювання та не відповідає вимогам
нормопроектувальної техніки;
12.03.2018 Міністерство культури України ( №
438/11/10-18) – потребує суттєвого
доопрацювання;
03.03.2018 – Міністерство юстиції України (
8379/225-1-18/7.3.5) – потребує суттєвого
доопрацювання;
01.03.2018 - Міністерство фінансів України (
34020-01-2/5885) – не пливає на дохідну
частину .
Проект
Постанови
про
Звернення Верховної Ради
України до Його Всесвятості
Варфоломія,
Архієпископа
Царгороду - Нового Риму і
Вселенського Патріарха

Не розглядався

Головний консультант
Івасенко І.М.

