
Законопроєкти, проєкти постанов, які Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує  

не включати до проєкту Порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 
 

 

№ 

п/п 

Реєстр. №,  

дата внесення 
Назва законопроєкту,  проєкту Постанови Обґрунтування Примітка 

1 2 3 4 5 

1.  2523 від 

04.12.2019р. 

Проєкт Постанови про звернення Верховної Ради 

України до Кабінету Міністрів України щодо 

відновлення виплати допомоги по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку 

Проєкт Постанови не відповідає Конституції України. 

Відповідно до статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. 

Відповідно до статті 93 Конституції України право 

законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить 

Президентові України, народним депутатам України та 

Кабінету Міністрів України. 

Статтею 85 Конституції України визначені повноваження 

Верховної Ради України до яких, зокрема віднесено 

здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів 

України відповідно до Конституції та закону. 

Натомість проєктом Постанови пропонується надати 

доручення Кабінету Міністрів України  розробити та подати 

до Верховної Ради України низку законопроектів, що не 

відповідає вимогам статей 19, 85, та 93 Конституції України. 

 

2.  2545 від 

06.12.2019р. 

Проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради 

України до Кабінету Міністрів України щодо 

відновлення виплати допомоги при народженні 

дитини в розмірах, які виплачувалися до 30 червня 

2014 року 

Проєкт Постанови не відповідає Конституції України. 

Відповідно до статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. 

Відповідно до статті 93 Конституції України право 

законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить 

Президентові України, народним депутатам України та 

Кабінету Міністрів України. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67526
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67566
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Статтею 85 Конституції України визначені повноваження 

Верховної Ради України до яких, зокрема віднесено 

здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів 

України відповідно до Конституції та закону. 

Натомість проєктом Постанови пропонується надати 

доручення Кабінету Міністрів України  розробити та подати 

до Верховної Ради України низку законопроектів, що не 

відповідає вимогам статей 19, 85, та 93 Конституції України. 

3.  2579 від 

12.12.2019р. 

Проєкт Постанови про внесення змін до Додатку до 

Постанови Верховної Ради України «Про 

відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році» 

Питання втратило актуальність.  

Запропоновані зміни стосуються ювілеїв 2020 року, який 

минув. 

 

4.  3086 від 

19.02.2020р. 

Проект Постанови про урочисте відзначення на 

державному рівні 80-річчя з дня проголошення Акту 

відновлення Української Держави (30 червня 1941 

року) 

Питання втратило актуальність.  

Пам’ятна дата, згадана у проєкті Постанови, минула.  

5.  3421 від 

30.04.2020р. 

Проєкт Постанови про внесення зміни в додаток до 

Постанови Верховної Ради України «Про 

відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році» 

Питання втратило актуальність.  

Пам’ятна дата, згадана у проєкті Постанови, стосується 

2020 року. 

 

6.  3749 від 

26.06.2020р. 

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про телебачення і радіомовлення" щодо здійснення 

Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення наглядових повноважень у період дії 

обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

Проект є складовою частиною законопроекту 4107, який 

схвалено Верховною Радою України як Закон.  

 

7.  3882 від 

17.07.2020р. 

Проєкт Постанови про розвиток української 

культури шляхом гідного державного фінансування 

та пільг 

Не відповідає Конституції України. 

Відповідно до статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. 

Відповідно до статті 93 Конституції України право 

законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67621
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68181
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68727
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69289
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69528
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Президентові України, народним депутатам України та 

Кабінету Міністрів України. 

Статтею 85 Конституції України визначені повноваження 

Верховної Ради України до яких, зокрема віднесено 

здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів 

України відповідно до Конституції та закону. 

Натомість проєктом Постанови пропонується надати 

доручення Кабінету Міністрів України  розробити та подати 

до Верховної Ради України проект закону щодо розвитку 

української культури шляхом гідного державного 

фінансування та пільг, що не відповідає вимогам статей 19, 85 

та 93 Конституції України. 

8.  3953 від 

03.08.2020р. 

Проєкт Постанови про відзначення 30-ї річниці 

Студентської революції на граніті 

Питання втратило актуальність.  

Річницю події враховано у Постанові Верховної Ради 

України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 

році» № 325-IX від 03.12.2019 р.  

 

9.  4348,  

09.11.2020р. 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо розміщення зовнішньої реклами  

Положення законопроекту враховані у більш комплексному 

проєкті Закону  «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі 

зовнішньої реклами» (реєстр. №  5094), який прийнятий Верховною 

Радою України за основу у першому читанні і готується у Комітеті 

до другого читання. 

 

10.  4348-1,  

18.11.2020р. 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення 

регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху 

Положення законопроекту враховані у більш комплексному 

проєкті Закону  «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі 

зовнішньої реклами» (реєстр. №  5094), який прийнятий Верховною 

Радою України за основу у першому читанні і готується у Комітеті 

до другого читання. 

 

11.  4627 від 

22.01.2021р. 

Проєкт Постанови про внесення змін до Постанови 

Верховної Ради України "Про відзначення пам’ятних 

дат і ювілеїв у 2021 році" 

Питання втратило актуальність.  

Ювілей вказаної видатної особистості враховано у 

комплексному проєкті Постанови  про внесення змін у 

додатку до Постанови Верховної Ради України «Про 

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році» (реєстр.№ 

5639). 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69636
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/325-20#Text
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70386
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71133
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70471
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71133
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70879
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12.  4638 від 

25.01.2021р. 

Проєкт Закону про внесення змін до статті 57 Закону 

України "Про забезпечення функціонування 

української мови як державної" 

Рішення Комітету від 28 квітня 2021 (Протокол № 62) 

про невключення до порядку денного сесії Верховної Ради 

України IX скликання. 

 

13.  4638-1 від 

04.02.2021р. 

Проєкт Закону про внесення змін до статті 57 Закону 

України "Про забезпечення функціонування 

української мови як державної" 

Рішення Комітету від 28 квітня 2021 (Протокол № 62) 

про невключення до порядку денного сесії Верховної Ради 

України IX скликання. 

 

14.  4638-2 від 

09.02.2021р. 

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення функціонування української мови 

як державної" щодо набрання чинності статті 57 

цього Закону 

Рішення Комітету від 28 квітня 2021 (Протокол № 62) 

про невключення до порядку денного сесії Верховної Ради 

України IX скликання. 
 

15.  4654 від 

27.01.2021р. 

Проєкт Постанови про визначення археологічного 

віку міста Кременчук Кременчуцького району 

Полтавської області та офіційну дату заснування 

Річницю першої писемної згадки про місто Кременчук, 

яка є однією з позицій проєкту Постанови, враховано у 

Постанові Верховної Ради України  

"Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році" № 

1092-IX від 16.12.2020 р. 

Нормативно-правові акти Верховної Ради України не 

оперують термінами «встановлення археологічного віку 

міста» або «встановлення віку міста за результатами 

археологічних досліджень». 

Проєкт Постанови суперечить Постанові Кабінету 

Міністрів України № 878 від 26 липня 2001 року «Про 

затвердження Списку історичних населених місць України», 

яка визначає орієнтовні дати заснування або дати перших 

писемних згадок щодо міст і селищ міського типу. 

Встановлення ще одного, додаткового «віку» міст та селищ 

міського типу «за результатами археологічних досліджень» 

цією Постановою не передбачено.  

Рішенням Комітету від 9 червня 2021 року цей проєкт 

Постанови рекомендовано відхилити. 

 

16.  4666 від 

28.01.2021р. 

Проєкт Постанови про відзначення 100-річчя з часу 

заснування Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського (у 2021 

році) 

Питання втратило актуальність. Ювілей вказаного закладу 

вищої освіти враховано у комплексному проєкті Постанови  

про внесення змін у додатку до Постанови Верховної Ради 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70892
http://kompkd.rada.gov.ua/uploads/documents/33977.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71017
http://kompkd.rada.gov.ua/uploads/documents/33977.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71069
http://kompkd.rada.gov.ua/uploads/documents/33977.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70919
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70938
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України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 

році" (реєстр.№ 5639). 

17.  5136 від 

23.02.2021р. 

Проєкт Постанови про вшанування на державному 

рівні 80-ї річниці пам’яті жертв Львівського погрому 

30 червня – 2 липня 1941 року 

Питання втратило актуальність.  

Річниця події, згадана у проєкті Постанові, минула 2 липня 

2021 року. 

 

18.  5190 від 

02.03.2021р. 

Проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України 

у зв'язку з сьомою річницею трагічних подій 2 травня 

2014 року в місті Одеса 

Питання втратило актуальність.  

Річниця події, згадана у проєкті Постанові, минула 2 травня 

2021 року. 

 

19.  5210 від 

05.03.2021р. 

Проект Постанови про відзначення 60-річчя першого 

польоту людини у космос (12 квітня 2021 року) 

Питання втратило актуальність.  

Річниця події, згадана у проєкті Постанові, минула 12 

квітня 2021 року. 

 

20.  5233, 

12.03.2021р. 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про забезпечення функціонування української мови 

як державної» 

Положення законопроєкту дублюють інші норми 

Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної», які вже набрали чинності. 

 

21.  5269 від 

18.03.2021р. 

Проєкт Постанови про внесення зміни в додаток до 

Постанови Верховної Ради України "Про відзначення 

пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році" (щодо 

відзначення 400-річчя з дня смерті Івана 

Вишенського) 

Не відповідає критеріям Указу Президента України «Про 

впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв» № 

1116/95 від 2 грудня 1995 року, відповідно до яких ювілеї та 

вшанування пам'яті видатних людей вперше відзначаються у 

день п’ятдесятиріччя з дня народження (наступні ювілеї та 

вшанування пам'яті – не раніш як через 10 років (60-річчя, 70-

річчя тощо з дня народження) та можуть бути враховані лише 

дати народження видатних особистостей. 

 

22.  5474 від 

07.05.2021р. 

Проект Постанови про внесення змін до додатка до 

Постанови Верховної Ради України "Про відзначення 

пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році" (щодо 100-річчя 

Черкаського університету) 

Питання втратило актуальність.  

Ювілей вказаного закладу вищої освіти враховано у 

комплексному проєкті Постанови про внесення змін у 

додатку до Постанови Верховної Ради України «Про 

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році» (реєстр.№  

5639 ). 

 

23.  5554 від 

24.05.2021 

р. 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та 

кінопродукції в період встановлення карантину у 

зв’язку із поширенням на території України гострої 

Втратив актуальність у зв’язку із набранням чинності 

частинами другою та шостою ст. 23 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як 

державної». 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71207
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71290
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71392
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71468
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71857
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72178
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72026
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респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

24.  5554-1  

від 
28.05.2021 р. 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та 

кінопродукції, організаторів культурно-мистецьких 

заходів в період встановлення карантину у зв'язку із 

поширенням на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

Втратив актуальність у зв’язку із набранням чинності 

частинами другою та шостою ст. 23 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як 

державної».  

25.  5598, 

02.06.2021р. 

Проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про забезпечення функціонування української мови 

як державної» з метою прирівняння посвідчення 

щодо вільного володіння державною мовою до 

державного сертифікату про рівень володіння 

державною мовою 

Втратив актуальність у зв’язку із набранням чинності 

нормами частин другої та третьої статті 7 та частин другої та 

третьої статті 10 Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної». 

 

 

26.  5699 від 

23.06.2021р. 

Проект Закону про внесення зміни до Розділу Х 

"Прикінцеві положення" Закону України "Про 

телебачення і радіомовлення" щодо розблокування 

конкурсів на отримання ліцензій на мовлення  

Втратив актуальність у зв’язку з прийняттям законопроєкту 

№ 4107.  

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72065
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72104
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72342
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69965

