
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

9 грудня 2022 року  

початок о 13:00 

 

Засідання Комітету відбудеться у режимі відеоконференції 
 

І. Законопроєкти, з опрацювання яких Комітет є головним: 

 

1. Проект Закону про заборону Московського патріархату на території 

України (реєстр. № 7204 від 22.03.2022, н.д. Савчук О.В.). 

 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті 

та релігійні організації" щодо заборони діяльності 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 (реєстр. № 7213 від 26.03.2022, н.д. Совсун І.Р. та інші). 

 

3. Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України щодо передачі в безоплатне користування комплексів 

споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври 

Православній Церкві України (реєстр. № 8012 від 08.09.2022, н.д. 

Богданець А.В.). 

 

4. Проект Закону про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері 

свободи совісті та діяльності релігійних організацій (реєстр. № 8221 від 

23.11.2022, н.д. Княжицький М.Л. та інші). 

 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення правового регулювання діяльності релігійних 

організацій (реєстр. № 8262 від 05.12.2022, н.д. Констанкевич І.М. та інші). 

 

ІІ. Законопроєкти, з опрацювання яких Комітет не є головним: 

 

6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

обмеження надання статусу неприбуткових організацій, що не є 

платниками податку, релігійним організаціям, які входять до структури 

релігійної організації, керівний центр якої знаходиться в державі, що 

здійснила військову агресію проти України та або тимчасово окупувала 

частину території України (реєстр. № 7403 від 24.05.2022, н.д. Совсун І.Р. 

та інші). 

 

7. Проект Закону про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про 

Службу військового капеланства» (реєстр. № 8217 від 22.11.2022, н.д. 

Бакунець П.А., Костенко Р.В.) 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39276
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39269
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40437
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40832
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40938
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39653
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40874


 

ІІІ. Інші питання: 

 

8. Про пропозиції Комітету до Плану законопроектної роботи на 2023 рік. 

 

9. Різне. 


