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№

Редакція, прийнята в першому читанні

1

частину першу доповнити пунктами 10-11
наступного змісту:

2

«10)
виправдовування,
визнання
правомірною, заперечення збройної агресії
проти України, у тому числі шляхом
представлення збройної агресії Російської
Федерації проти України як внутрішнього
конфлікту,
громадянського
конфлікту,
громадянської війни, заперечення тимчасової
окупації частини території України;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

-1- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

Абзац другий замінити словами «частину
першу доповнити пунктами 10 і 11 такого
змісту:»;
-2- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

частину першу доповнити пунктами 10 і
11 такого змісту:

Відхилено

«10)
виправдовування,
визнання
правомірною, заперечення збройної агресії
проти України, у тому числі шляхом
представлення збройної агресії Російської
Федерації та/або Республіки Білорусь проти
України як внутрішнього конфлікту,
громадянського конфлікту, громадянської
війни, заперечення тимчасової окупації
частини території України;

"10)
політична,
пропагандистська
діяльність,
спрямована
на
шкоду
обороноздатності держави або економічної,
інформаційної чи національної безпеки
України або діяльність, яка заборонена чи
обмежена Конституцією України та законами
України в інтересах національної безпеки та
громадського порядку, в умовах війни,
збройної агресії чи воєнного стану;
-3- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Кіт А.
Б. (р.к. №327), Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315),
Н.д. Лунченко В. В. (р.к. №277), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Люшняк

Відхилено

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

М. В. (р.к. №367), Н.д. Сухов О. С. (р.к.
№312), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
У розділі першому, пункт другий, підпункт
перший викласти в такій редакції:
2. У Законі України "Про політичні партії
в Україні" (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 23, ст. 118 із наступними
змінами):
1) у статті 5 доповнений пункт 10 частини
першої викласти в такій редакції:
«10)
виправдовування,
визнання
правомірною, заперечення збройної агресії
проти України, у тому числі шляхом
представлення збройної агресії Російської
Федерації проти України як внутрішнього
конфлікту,
громадянського
конфлікту,
громадянської війни, заперечення тимчасової
окупації та/або анексії частини території
України;
-4- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

10)
виправдовування,
визнання
правомірною, заперечення збройної агресії
проти України;
-5- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

10)
виправдовування,
визнання
правомірною, заперечення збройної агресії
проти України, у тому числі шляхом
представлення збройної агресії Російської
Федерації проти України як внутрішнього
конфлікту,
громадянського
конфлікту,
громадянської війни, спеціальної військової
операції, заперечення тимчасової окупації
частини території України;
-6- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

10)
виправдовування,
визнання
правомірною, заперечення збройної агресії
проти України, у тому числі шляхом
представлення збройної агресії Російської
Федерації та/або Республіки Білорусь проти
України
як
внутрішнього
конфлікту,

2

№

3

Редакція, прийнята в першому читанні

11) глорифікація, виправдання дій і
бездіяльності осіб, які здійснювали або
здійснюють збройну агресію проти України,
представників
збройних
формувань
Російської Федерації, інших незаконних
збройних формувань, банд, груп найманців,
створених та/або підпорядкованих, та/або
керованих та/або фінансованих Російською
Федерацією,
а
також
представників
окупаційної
адміністрації
Російської
Федерації, яку складають її державні органи
та
інші
структури,
функціонально
відповідальні за управління тимчасово
окупованими територіями України, та
представників підконтрольних Російській
Федерації самопроголошених органів, які
узурпували виконання владних функцій на
тимчасово окупованих територіях України, у
тому числі шляхом їх визначення як
"повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".»

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

громадянського конфлікту, громадянської
війни, заперечення тимчасової окупації
частини території України;
-7- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Враховано частково

Пункт 10) частини першої статті 5 Закону
України “Про політичні партії в Україні” (в
редакції законопроекту) викласти наступним
чином:
«10)
виправдовування,
визнання
правомірною, заперечення збройної агресії
проти України, у тому числі шляхом
представлення збройної агресії Російської
Федерації та\або інших держав проти України
як внутрішнього конфлікту, громадянського
конфлікту, громадянської війни, заперечення
тимчасової окупації частини території
України;»
-8- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

11) прославлення, виправдання дій і
бездіяльності осіб, які здійснювали або
здійснюють збройну агресію проти України,
представників збройних сил, органів поліції,
органів державної безпеки, розвідувальних та
контррозвідувальних органів, іррегулярних
незаконних збройних формувань, озброєних
банд та груп найманців, інших збройних
формувань створених, підпорядкованих,
керованих, фінансованих та які діють від імені
та (або) в інтересах Російської Федерації
та/або інших держав, а також представників
окупаційної
адміністрації
Російської
Федерації, незаконних органів, їх посадових
та службових осіб.
-9- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

11) глорифікація, виправдання дій і
бездіяльності осіб, які здійснювали або
здійснюють збройну агресію проти України,
представників збройних формувань, що
знаходяться під загальним контролем
Російської
Федерації,
політичного
та

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

11) глорифікацію, виправдання дій та/або
бездіяльності осіб, які здійснювали або
здійснюють збройну агресію проти України,
представників
збройних
формувань
Російської Федерації, незаконних збройних
формувань, банд, найманців, створених
та/або підпорядкованих, та/або керованих,
та/або
фінансованих
Російською
Федерацією, а також представників
окупаційної
адміністрації
Російської
Федерації, яку складають її державні органи
та
інші
структури,
функціонально
відповідальні за управління тимчасово
окупованими територіями України, та
представників підконтрольних Російській
Федерації самопроголошених органів, які
узурпували виконання владних функцій на
тимчасово окупованих територіях України,
у тому числі шляхом їх визначення як
"повстанці", "ополченці", "ввічливі люди»
тощо»;

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

військового керівництва держави-агресора, а
також
представників
окупаційної
адміністрації, які узурпували виконання
владних функцій на тимчасово окупованих
територіях України, у тому числі шляхом їх
визначення як "повстанці", "ополченці",
"ввічливі люди".
-10- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

«11) глорифікацію, виправдання дій та/або
бездіяльності осіб, які здійснювали або
здійснюють збройну агресію проти України,
представників
збройних
формувань
Російської Федерації, незаконних збройних
формувань, банд, найманців, створених та/або
підпорядкованих, та/або керованих, та/або
фінансованих Російською Федерацією, а
також
представників
окупаційної
адміністрації Російської Федерації, яку
складають її державні органи та інші
структури, функціонально відповідальні за
управління
тимчасово
окупованими
територіями України, та представників
підконтрольних
Російській
Федерації
самопроголошених органів, які узурпували
виконання владних функцій на тимчасово
окупованих територіях України, у тому числі
шляхом їх визначення як "повстанці",
"ополченці", "ввічливі люди» тощо»;»
-11- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Перший абзац пункту 11) частини першої
статті 5 Закону України “Про політичні партії
в Україні” (в редакції законопроекту)
викласти наступним чином:
«11) глорифікація, виправдання дій і
бездіяльності осіб, які здійснювали або
здійснюють збройну агресію проти України,
представників
збройних
формувань
Російської Федерації та\або інших держав,
інших незаконних збройних формувань, банд,
груп
найманців,
створених
та/або
підпорядкованих, та/або керованих та/або

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

фінансованих Російською Федерацією та\або
іншими державами, а також представників
окупаційної
адміністрації
Російської
Федерації та\або інших держав, яку складають
її державні органи та інші структури,
функціонально відповідальні за управління
тимчасово окупованими територіями України,
та представників підконтрольних Російській
Федерації
та\або
іншим
державам
самопроголошених органів, які узурпували
виконання владних функцій на тимчасово
окупованих територіях України, у тому числі
шляхом їх визначення як "повстанці",
"ополченці", "ввічливі люди".»
-12- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

11) виключити;
-13- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Виключити
4

доповнити приміткою такого змісту:

-14- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Абзаци 5-18 підпункту 1 пункту 2 розділу І
законопроекту виключити.
-15- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Виключити
доповнення
статті
приміткою.
-16- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

доповнити приміткою такого змісту:

5

Виключити
5

«Примітка:
терміни
«глорифікація»,
«збройні формування», «іррегулярні збройні
формування», «воєнізовані групи», «банда»,
«самопроголошені органи, які узурпували
виконання владних функцій на тимчасово
окупованих
територіях
України»
і
«найманець» вживаються у цьому Законі в
наступному значенні:

-17- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)
" Примітка: термін "програмні цілі"
вживаються у цьому Законі в наступному
значенні:
-18- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Кіт
А. Б. (р.к. №327), Н.д. Шахов С. В. (р.к.
№315), Н.д. Лунченко В. В. (р.к. №277), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Люшняк
М. В. (р.к. №367), Н.д. Сухов О. С. (р.к.
№312), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Відхилено

«Примітка: терміни «глорифікація»,
«збройне
формування»,
«воєнізована
група», «банда», «самопроголошений орган,
який узурпував виконання владних функцій
на тимчасово окупованій території України»
і «найманець» вживаються в цьому Законі в
такому значенні:

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У примітці перед визначеннями термінів,
додати наступний текст:
«Пункти 1-11 стосуються дій офіційних
представників політичних партій, керівного
складу, членів партії, працівників апарату,
позаштатних консультантів, інших осіб, яких
можна ідентифікувати та довести, що вони
представляють позиції політичної партії.»
-19- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

«Примітка:
терміни
«глорифікація»,
«збройне формування», «воєнізована група»,
«банда», «самопроголошений орган, який
узурпував виконання владних функцій на
тимчасово окупованій території України» і
«найманець» вживаються в цьому Законі в
такому значенні:
-20- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Виключити
6

Глорифікація - вихваляння, звеличення,
славлення, прославлення дій визначених у
пункті 11 частини 1 статті 5 Закону;

-21- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Відхилено

Програмні цілі - напрямки діяльності
партії, закріплені в Статуті чи затвердженні
вищим керівним органом партії (з'їздом,
конференцією).
-22- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

глорифікація - вихваляння, звеличення,
славлення,
прославлення
дій
та/або
бездіяльності осіб, визначених у пункті 11
частини першої цієї статті;

Виключити

7

Збройні формування - воєнізовані групи,
які незаконно мають на озброєнні придатну
для використання вогнепальну, вибухову чи
іншу зброю;

-23- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

глорифікація - вихваляння, звеличення,
славлення,
прославлення
дій
та/або
бездіяльності осіб, визначених у пункті 11
частини першої цієї статті;
-24- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Виключити
-25- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

збройне формування - воєнізована група,
яка незаконно має на озброєнні придатну
для використання вогнепальну, вибухову чи
іншу зброю;

збройне формування - воєнізована група,
яка незаконно має на озброєнні придатну для
використання вогнепальну, вибухову чи іншу
зброю;

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

8

Іррегулярні збройні формування - збройні
формування, що не мають твердої і постійної
організації або за своїм комплектування,
проходження
служби,
навчання,
обмундируванню значно відрізняються від
інших незаконних формувань;
Воєнізовані групи - формування, які мають
організаційну структуру військового типу, а
саме: єдиноначальність, підпорядкованість та
дисципліну, і в яких проводиться військова
або стройова чи фізична підготовка;

9

10

11

Банда - озброєна організована група або
злочинна організація, яка попередньо
створена з метою вчинення нападів на
підприємства, установи, організації чи на
окремих осіб або одного такого нападу, який
потребує ретельної довготривалої підготовки;

Самопроголошені органи, які узурпували
виконання владних функцій на тимчасово
окупованих
територіях
України
терористичні
квазідержавні
утворення,
встановлені польовими командирами і
проросійськими
політичними
лідерами
сепаратистів на окупованій Російською
Федерацією території окремих районів,
областей України;

Пропозиції та поправки до проекту

-26- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Виключити
-27- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

виключити
-28- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Виключити
-29- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

воєнізована група - формування, яке має
організаційну структуру військового типу, а
саме: єдиноначальність, підпорядкованість та
дисципліну, і в якому проводиться військова
або стройова чи фізична підготовка;
-30- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Виключити
-31- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

банда - озброєна організована група або
злочинна організація, попередньо створена з
метою вчинення нападів на підприємства,
установи, організації чи на окремих осіб або
одного такого нападу, що потребують
ретельної довготривалої підготовки;
-32- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

Сьомий абзац Примітки до пункту 11)
частини першої статті 5 Закону України “Про
політичні партії в Україні” (в редакції
законопроекту) викласти наступним чином:
«Самопроголошені органи, які узурпували
виконання владних функцій на тимчасово
окупованих
територіях
України
терористичні
квазідержавні
утворення,
встановлені польовими командирами і
проросійськими
політичними
лідерами
сепаратистів на окупованій Російською
Федерацією та\або іншими державами
території
окремих
районів,
областей
України;»

воєнізована група - формування, яке має
організаційну структуру військового типу, а
саме єдиноначальність, підпорядкованість
та дисципліну, в якому проводиться
військова або стройова чи фізична
підготовка;

банда - озброєна організована група або
злочинна організація, попередньо створена з
метою вчинення нападу (нападів) на
підприємства, установи, організації чи на
окремих осіб, що потребує (потребують)
ретельної довготривалої підготовки;

самопроголошений
орган,
який
узурпував виконання владних функцій на
тимчасово окупованій території України, —
терористичне квазідержавне утворення,
встановлене польовим командиром та/або
проросійським
політичним
лідером
сепаратистів на тимчасово окупованій
Російською Федерацією території України;

7

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-33- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Виключити

12

Найманець - особа, яка:

-34- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

самопроголошений орган, який узурпував
виконання владних функцій на тимчасово
окупованій території України - терористичне
квазідержавне
утворення,
встановлене
польовим командиром та/або проросійським
політичним
лідером
сепаратистів
на
тимчасово
окупованій
Російською
Федерацією території України;
-35- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

найманець - особа, яка:

Виключити
-36- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

найманець - особа, яка:
13

•спеціально завербована в Україні чи за її
межами для того, щоб брати на території
України чи території інших держав участь у
збройному
конфлікті,
воєнних
або
насильницьких
діях,
спрямованих
на
насильницьку
зміну
чи
повалення
конституційного ладу, захоплення державної
влади, перешкоджання діяльності органів
державної
влади
чи
порушення
територіальної цілісності;

-37- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Враховано частково

• спеціально завербована в Україні чи за її
межами для того, щоб брати участь у
збройному конфлікті;
-38- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Виключити
-39- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

14

- спеціально завербована в Україні чи за її
межами для того, щоб брати на території
України чи території інших держав участь у
збройному
конфлікті,
воєнних
або
насильницьких
діях,
спрямованих
на
насильницьку
зміну
чи
повалення
конституційного ладу, захоплення державної
влади, перешкоджання діяльності органів
державної
влади
чи
порушення
територіальної цілісності;
-40- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Враховано

15

• фактично бере безпосередню участь у
воєнних діях;
-41- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

•бере участь у воєнних або насильницьких

спеціально завербована в Україні чи за її
межами для участі на території України чи
території інших держав у збройному
конфлікті, воєнних або насильницьких діях,
спрямованих на насильницьку зміну чи
повалення
конституційного
ладу,
захоплення
державної
влади,
перешкоджання
діяльності
органів
державної
влади
чи
порушення
територіальної цілісності України;

фактично бере безпосередню участь у

8

№

Редакція, прийнята в першому читанні

діях з метою одержання будь-якої особистої
вигоди;

16

17

•не є ні громадянином (підданим) сторони,
що перебуває у конфлікті, ні особою, яка
постійно на законних підставах проживає на
території, яка контролюється стороною, що
перебуває у конфлікті;

•не входить до особового складу збройних
сил держави, на території якої здійснюються
такі дії;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Виключити
-42- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

- бере участь у воєнних або насильницьких
діях з метою одержання будь-якої особистої
вигоди;
-43- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Виключити
-44- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

- не є ні громадянином (підданим) сторони,
що перебуває у конфлікті, ні особою, яка
постійно на законних підставах проживає на
території, яка контролюється стороною, що
перебуває у конфлікті;
-45- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Відхилено

• не входить до особового складу збройних
сил держави, що перебуває у конфлікті;
-46- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

воєнних або насильницьких діях з метою
одержання будь-якої особистої вигоди;

не є ні громадянином (підданим)
сторони, що перебуває у конфлікті, ні
особою, яка постійно на законних підставах
проживає на території, яка контролюється
стороною, що перебуває у конфлікті;

не входить до особового складу збройних
сил держави, на території якої здійснюються
такі дії;

Виключити

18

19

•не послана державою, яка не є стороною,
що перебуває у конфлікті, для виконання
офіційних обов’язків як особи, яка входить до
складу її збройних сил.»

2) статтю 13 викласти у такій редакції:

-47- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

- не входить до особового складу збройних
сил держави, на території якої здійснюються
такі дії;
-48- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

-49- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

не направлена державою, яка не є
стороною, що перебуває у конфлікті, для
виконання офіційних обов’язків як особа,
яка входить до складу її збройних сил»;

- не послана державою, яка не є стороною,
що перебуває у конфлікті, для виконання
офіційних обов’язків як особа, яка входить до
складу її збройних сил»;»
-50- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

2) статтю 13 викласти в такій редакції:

Відхилено

«Стаття 13. Міжнародна діяльність
політичних партій
Політичні партії можуть підтримувати

Виключити

Абзац перший замінити словами «статтю
13 викласти в такій редакції:»
20
21

«Стаття 13. Міжнародна діяльність
політичних партій
Політичні партії можуть підтримувати

-51- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

9

№

22

23

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

зв’язки
з
політичними
партіями,
громадськими організаціями інших держав,
міжнародними і міжурядовими організаціями,
укладати угоди про співробітництво і
здійснювати інші заходи, які не суперечать
законам і міжнародним угодам України.

Політичні партії можуть підтримувати
зв’язки
з
політичними
партіями,
громадськими організаціями інших держав,
крім держави, що визнана Верховною Радою
України державою-агресором, міжнародними
і міжурядовими організаціями, укладати
угоди про співробітництво і здійснювати інші
заходи, які не суперечать законам і
міжнародним угодам України.
-52- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Політичні партії не можуть укладати угоди
або вчиняти будь-які інші правочини, які
ставлять політичну партію в підпорядковане
або залежне становище щодо будь-якої іншої
іноземної організації чи політичної партії.
Укладені політичною партією угоди або
вчинені будь-які інші правочини, які ставлять
її в підпорядковане або залежне становище
щодо будь-якої іншої іноземної організації чи
політичної партії, є нікчемними.
Співпраця
спрямована
проти
незалежності, суверенітету і територіальної
цілісності України з політичними партіями,
громадськими організаціями, які мають
стосунок до держави, що визнана Верховною
Радою України державою-агресором або
державою-окупантом та внесені до Переліку
політичних партій та громадських організацій
– нерезидентів України, які створюють
загрозу національній безпеці, затвердженого
наказом Міністерства закордонних справ
України та оприлюдненого на офіційному
веб-сайті останнього, забороняється.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

зв’язки
з
політичними
партіями,
громадськими організаціями інших держав,
міжнародними
і
міжурядовими
організаціями,
укладати
угоди
про
співробітництво і здійснювати інші заходи,
які не суперечать законам і міжнародним
угодам України.
Відхилено

Виключити;

-53- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано частково

Абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Співпраця політичної партії, спрямована
проти
незалежності,
суверенітету
і
територіальної
цілісності
України,
з
політичними
партіями,
громадськими
організаціями
держави,
що
визнана
відповідно до закону державою-агресором або
державою-окупантом, які внесені до Переліку
політичних партій та громадських організацій
– нерезидентів України, що створюють
загрозу національній безпеці України,
затвердженого
наказом
Міністерства
закордонних справ України та оприлюдненого
на його офіційному веб-сайті, забороняється.»
-54- Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124)

Враховано частково

Політичні партії не можуть укладати
угоди або вчиняти будь-які інші правочини,
які
ставлять
політичну
партію
у
підпорядковане або залежне становище
щодо будь-якої іншої іноземної організації
чи політичної партії. Укладені політичною
партією угоди або вчинені будь-які інші
правочини, які ставлять її у підпорядковане
або залежне становище щодо будь-якої
іншої іноземної організації чи політичної
партії, є нікчемними.
Співпраця політичної партії, спрямована
проти
незалежності,
суверенітету
і
територіальної цілісності України, з
політичними
партіями,
громадськими
організаціями
держави,
що
визнана
відповідно до закону державою-агресором
або державою-окупантом, та внесені до
Переліку політичних партій та громадських
організацій – нерезидентів України, які
створюють загрозу національній безпеці
України, затвердженого наказом Служби
безпеки України та оприлюдненого на її
офіційному веб-сайті, забороняється.

Співпраця
спрямована
проти
незалежності, суверенітету і територіальної
цілісності України з політичними партіями,
громадськими організаціями, які мають
стосунок до держави, що визнана Верховною
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Радою України державою-агресором або
державою-окупантом та внесені до Переліку
політичних партій та громадських організацій
– нерезидентів України, які створюють
загрозу національній безпеці, затвердженого
наказом Служби безпеки України та
оприлюдненого на її офіційному веб-сайті,
забороняється.
-55- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Враховано редакційно

В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 2
розділу І законопроекту слова «Міністерства
закордонних справ України та оприлюдненого
на офіційному веб-сайті останнього» замінити
словами «Служби безпеки України та
оприлюдненого на офіційному веб-сайті
останньої».
-56- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Виключити;
-57- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Виключити
24

25

Політичні партії можуть засновувати
міжнародні спілки (федерації) чи вступати до
таких спілок (федерацій), статутами яких
передбачено
створення
лише
консультативних
або
координаційних
центральних органів.»

Політичні партії можуть засновувати
міжнародні спілки (федерації) чи вступати
до таких спілок (федерацій), статутами яких
передбачено
створення
лише
консультативних
або
координаційних
центральних органів»;
-58- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

2-1) доповнити новою статтею 17-10
такого змісту:
Стаття 17-10 Наслідки припинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії.
У разі втрати підстав для державного
фінансування статутної діяльності політичної
партії, Національне агентство з питань
запобігання корупції може прийняти рішення
про пропорційний розподіл відповідного
державного фінансування, передбаченого
такій політичній партії зі дня припинення
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№

26

Редакція, прийнята в першому читанні

3) у статті 21:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

державного фінансування і до кінця
календарного
року
між
політичними
партіями, що отримують відповідне державне
фінансування статутної діяльності.
Таке рішення приймається одночасно з
прийняттям рішення про припинення
державного
фінансування
статутної
діяльності політичної партії.
-59- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Відхилено

3) "Стаття 21. Заборона діяльності
політичної партії
-60- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

3) у статті 21:

«3) у статті 21:
27

28

абзац перший частини першої викласти в
наступній редакції:
«У разі виявлення порушення вимог щодо
створення і діяльності політичних партій,
встановлених Конституцією України, цим та
іншими законами України, центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших
громадських
формувань
невідкладно
звертається з адміністративним позовом про
заборону політичної партії, у тому числі у разі
виявлення фактів вчинення політичною
партією дій, спрямованих на:»

-61- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

абзац перший частини першої викласти в
такій редакції:
-62- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

абзац перший частини першої викласти в
такій редакції:

Відхилено

В абзаці третьому підпункту 3 пункту 2
розділу І законопроекту після слова
«невідкладно» доповнити словами «але не
довше, як протягом п’ятьох робочих днів».
-63- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Відхилено

«У разі виявлення порушення вимог
щодо створення і діяльності політичних
партій,
встановлених
Конституцією
України, цим Законом та іншими законами
України, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері державної реєстрації (легалізації)
об’єднань громадян, інших громадських
формувань, невідкладно звертається до суду
з адміністративним позовом про заборону
політичної партії, у тому числі в разі
виявлення фактів вчинення політичною
партією дій, спрямованих на»;

"Заборона діяльності політичної партії
здійснюється лише в судовому порядку за
адміністративним позовом центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики в сфері
дотримання прав громадян України на
свободу об'єднання у політичні партії та їх
утворення.
Адміністративний позов має містити
належне правове обґрунтування та всі наявні
докази, які підтверджують порушення з боку
політичної партії вимог Конституції України
чи законів України, в наслідок сформованих
програмних цілей та їх реалізації в діяльності,
що є підставою для обмеження (заборони)
діяльності такої політичної партії, відповідно
до вимог статі 5 цього Закону.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Будь-які дії індивідуального характеру
членами
партії,
які
мають
ознаки
протиправності, не визначають програмну
діяльність політичної партії і передбачають
персональну, в тому числі кримінальну
відповідальність для фізичних осіб, у випадку
встановлення
ознак
кримінального
правопорушення в таких діях .
За клопотанням позивача, суд після
відкриття провадження, може призупинити
діяльність політичної партії до ухвали
судового рішення у справі по суті, у разі
наявності належних, достовірних, достатніх
доказів
неконституційної
діяльності
політичної партії, що мають ознаки скоєння
умисних кримінальних правопорушень на
шкоду
національної
безпеки
чи
обороноздатності держави".
-64- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

У разі виявлення порушення вимог щодо
створення і діяльності політичних партій,
встановлених Конституцією України, цим
Законом та іншими законами України,
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,
інших громадських формувань не пізніше ніж
через 15 календарних днів з дня виявлення
відповідного порушення може звернутися з
адміністративним позовом про заборону
політичної партії, у тому числі у разі
виявлення судом фактів вчинення політичною
партією дій спрямованих на:
-65- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

У разі виявлення порушення вимог щодо
створення і діяльності політичних партій,
встановлених Конституцією України, цим та
іншими законами України, центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
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№

29

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

політику у сфері державної реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших
громадських
формувань
невідкладно
звертається з адміністративним позовом до
суду про заборону політичної партії, у тому
числі у разі виявлення фактів вчинення
політичною партією дій, спрямованих на:
-66- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

«У разі виявлення порушення вимог щодо
створення і діяльності політичних партій,
встановлених Конституцією України, цим та
іншими законами України, центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших
громадських
формувань,
невідкладно
звертається до суду з адміністративним
позовом про заборону політичної партії, у
тому числі в разі виявлення фактів вчинення
політичною партією дій, спрямованих на»;
-67- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

абзац третій частини першої викласти у
наступній редакції:
"пропаганду
комуністичного
та/або
націонал-соціалістичного
(нацистського)
та/або
російського
нацистського
тоталітарного режиму та їхньої символіки";
частину першу доповнити новим абзацом
такого змісту:
"прославлення,
виправдання
дій
і
бездіяльності осіб, які здійснювали або
здійснюють збройну агресію проти України,
представників збройних сил, органів поліції,
органів державної безпеки, розвідувальних та
контррозвідувальних органів, іррегулярних
незаконних збройних формувань, озброєних
банд та груп найманців, інших збройних
формувань створених, підпорядкованих,
керованих, фінансованих та які діють від імені
та/або в інтересах Російської Федерації та/або
іншої держави, а також представників
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№

30

31

Редакція, прийнята в першому читанні

доповнити
частиною
наступного змісту:

четвертою

«У разі заборони судом політичної партії
майно, кошти та інші активи політичної
партії, її обласних, міських, районних

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

окупаційної
адміністрації
Російської
Федерації, незаконних органів, їх посадових
та службових осіб."
-68- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Відхилено

Підпункт третій пункту 2 розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом
такого змісту:
абзац шостий статті 21 доповнити новим
реченням такого змісту: “Також у разі
заборони або тимчасового зупинення в
судовому чи іншому порядку відповідно до
законодавства діяльності політичної партії
передбачене
виборчим
законодавством
заміщення народних депутатів України та
депутатів місцевих рад, повноваження яких
достроково припинені, обраних від такої
політичної партії чи місцевої організації цієї
партії відповідно, не здійснюється.”
-69- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Відхилено

частину другу доповнити реченням
наступного змісту: «У разі заборони
політичної партії або призупинення її
діяльності передбачене законодавством про
вибори заміщення народних депутатів
України, повноваження яких достроково
припинені, не здійснюється, якщо такого
депутата було обрано шляхом висування його
кандидатури такою політичною партією чи її
місцевою організацією (протягом строку дії
відповідного
призупинення
діяльності
політичної партії).»
-70- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Відхилено

частину четверту виключити;
-71- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

доповнити частиною четвертою такого
змісту:
-72- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Кіт
А. Б. (р.к. №327), Н.д. Шахов С. В. (р.к.
№315), Н.д. Лунченко В. В. (р.к. №277), Н.д.

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

доповнити частиною четвертою такого
змісту:

«У разі заборони судом політичної партії
майно, кошти та інші активи політичної
партії, її обласних, міських, районних
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

організацій, первинних осередків та інших
структурних утворень переходять у власність
держави, про що зазначається у рішенні суду.
Перехід такого майна, коштів і інших активів
у власність держави забезпечує центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших
громадських
формувань
в
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України.»

Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Люшняк
М. В. (р.к. №367), Н.д. Сухов О. С. (р.к.
№312), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
У розділі першому, пункт другий, підпункт
третій викласти в такій редакції:
2. У Законі України "Про політичні партії
в Україні" (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 23, ст. 118 із наступними
змінами):
3) у статті 21:
доповнену частину четверту абзацу
першого викласти в такій редакції:
«У разі заборони судом політичної партії
майно, кошти та інші активи політичної
партії, її обласних, міських, районних
організацій, первинних осередків та інших
структурних утворень переходять у власність
держави, про що зазначається у рішенні суду.
Перехід такого майна, коштів і інших активів
у власність держави визначається у рішенні
суду.»
-73- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

«У разі заборони судом політичної партії
майно, кошти та інші активи політичної
партії, її обласних, міських, районних
організацій, первинних осередків та інших
структурних утворень переходять у власність
держави, про що зазначається у рішенні суду.
Перехід такого майна, коштів і інших активів
у власність держави забезпечує центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших
громадських
формувань
в
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України.»
-74- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

організацій, первинних осередків та інших
структурних утворень переходять у
власність держави, про що зазначається у
рішенні суду. Перехід такого майна, коштів
та інших активів у власність держави
забезпечує центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері державної реєстрації (легалізації)
об’єднань громадян, інших громадських
формувань, у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України».

«У разі заборони судом політичної партії
майно, кошти та інші активи політичної
партії, її обласних, міських, районних
організацій, первинних осередків та інших
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структурних утворень переходять у власність
держави, про що зазначається у рішенні суду.
Перехід такого майна, коштів та інших
активів у власність держави забезпечує
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,
інших громадських формувань, в порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України».»
-75- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

Підпункт 3 пункту 2 розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом
шостим такого змісту:
«У разі заборони судом політичної партії,
якою були створені депутатські фракції у
Верховній Раді України та/або в місцевих
радах, такі депутатські фракції припиняють
свою діяльність одночасно із набранням
законної сили рішенням суду про заборону
політичної партії».
-76- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Доповнити Розділ VI пунктом 6 такого
змісту:
«6. У разі призупинення діяльності
політичної партії, яка має сформовану
депутатську фракцію у Верховній Раді
України поточного скликання, повноваження
вищого керівного органу такої політичної
партії передбачені статтею 81 Конституції
України та розділом V Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад» здійснюються
депутатською
фракцією
відповідної
політичної партії у Верховній Раді України
поточного скликання з дня прийняття рішення
про призупинення діяльності такої політичної
партії.
Така депутатська фракція політичної партії
у Верховній Раді України може прийняти
рішення стосовно дострокового припинення
повноважень народних депутатів України у

17

№

33

Редакція, прийнята в першому читанні

1) у статті 5:

Пропозиції та поправки до проекту

разі невходження народного депутата
України, обраного від політичної партії
(виборчого блоку політичних партій), до
складу депутатської фракції цієї політичної
партії (виборчого блоку політичних партій)
або виходу народного депутата України зі
складу такої фракції.
Така депутатська фракція політичної
партії у Верховній Раді України може
приймати рішення стосовно дострокового
припинення повноважень депутата місцевої
ради у разі невходження депутата, обраного в
багатомандатному виборчому окрузі, до
фракції цієї політичної партії, за виборчим
списком місцевої організації якої він обраний
або виходу депутата місцевої ради із складу
такої фракції.
Рішення депутатської фракції політичної
партії у Верховній Раді України стосовно
дострокового припинення повноважень може
бути прийнято і щодо народного депутата
та/або депутата місцевої ради, який на момент
набрання чинності цих положень вийшов зі
складу відповідної фракції політичної партії.
-77- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

1) у статті 5:

1) у частині першій статті 5:
пункт 9 викласти у такій редакції:
"9) пропаганду комуністичного та/або
націонал-соціалістичного
(нацистського)
та/або
російського
нацистського
тоталітарного режиму, та їх символіки"
34

35

2. У Законі України "Про політичні партії
в Україні" (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 23, ст. 118 із наступними
змінами):
«19) позовної заяви, апеляційної скарги у
справах про заборону політичної партії.»

-78- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
У пункті 1 розділу І законопроекту після
слів «заборону політичної партії» доповнити
словами «, анулювання реєстраційного
свідоцтва політичної партії».

Враховано

2. У Законі України "Про політичні партії
в Україні" (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 23, ст. 118 із наступними
змінами):
«19) позовної заяви, апеляційної скарги у
справах про заборону політичної партії,
анулювання
реєстраційного
свідоцтва
політичної партії».
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36

1. Частину другу статті 3 Закону України
"Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради
України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними
змінами) доповнити пунктом 19 такого змісту:

37

І. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

38
39
40
41
42
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Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо заборони
політичних партій
ЗАКОН УКРАЇНИ

4. Частину другу статті 3 Закону України
"Про судовий збір" (Відомості Верховної
Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із
наступними змінами) доповнити пунктом 19
такого змісту:
І. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо заборони
політичних партій
ЗАКОН УКРАЇНИ

3.
У
Кодексі
адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) частину другу статті 22 викласти у такій
редакції:

1.
У
Кодексі
адміністративного
судочинства України (Відомості Верховної
Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) частину другу статті 22 викласти в
такій редакції:

-79- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Відхилено

1) частину другу статті 22 виключити;
-80- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
Виключити зміни. Залишити
редакцію
-81- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Відхилено
чинну

абзац перший замінити словами «1)
частину другу статті 22 викласти в такій
редакції:»;
-82- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

Відхилено

Підпункт 1 пункту 3 розділу І
законопроекту викласти у такій редакції:
«1) частину четверту статті 22 після слів
«на
всеукраїнському
референдумі
за
народною ініціативою» доповнити словами «,
справи щодо заборони політичної партії,
анулювання
реєстраційного
свідоцтва
політичної партії»;».
43

«2. Апеляційному адміністративному суду
в апеляційному окрузі, що включає місто
Київ, як суду першої інстанції підсудні
адміністративні справи:

«2. Апеляційному адміністративному
суду в апеляційному окрузі, що включає
місто Київ, як суду першої інстанції підсудні
адміністративні справи:
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44

1) щодо оскарження рішень, дій та
бездіяльності Центральної виборчої комісії
(окрім визначених частиною четвертою цієї
статті), дій кандидатів на пост Президента
України, їх довірених осіб;
2) про заборону політичної партії,
передбачені статтею 289-3 цього Кодексу.»

45

46

47

48

49

50

2) у частині першій статті 27 слова «про
заборону (примусовий розпуск, ліквідацію)
політичної партії» виключити;

3) частину другу статті 161 доповнити
абзацом третім наступного змісту:
«У разі подання до суду суб’єктом владних
повноважень позову про заборону політичної
партії, направлення копії позовної заяви та
доданих до неї документів здійснюється у
відповідності до абзацу другого частини
третьої статті 289-3.»
4) частину другу статті 245 після пункту 8
доповнити пунктом 8-1 наступного змісту:

«8-1) заборону політичної партії та
передачу майна, коштів на інших активів
політичної партії, її обласних, міських,

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-83- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

«2) про заборону політичної партії,
передбачені статтею 2893 цього Кодексу»;»
-84- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Виключити зміни. Залишити
редакцію
-85- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

чинну

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

1) щодо оскарження рішень, дій чи
бездіяльності Центральної виборчої комісії
(крім визначених частиною четвертою цієї
статті), дій кандидатів на пост Президента
України, їх довірених осіб;
2) про заборону політичної партії,
передбачені статтею 2893 цього Кодексу»;
2) у частині першій статті 27 слова «про
заборону (примусовий розпуск, ліквідацію)
політичної партії» виключити;

Підпункт 2 пункту 3 розділу І
законопроекту викласти у такій редакції:
«2) у частині першій статті 27 слова «та про
анулювання
реєстраційного
свідоцтва
політичної партії, про заборону (примусовий
розпуск, ліквідацію) політичної партії»
виключити;»;
-86- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Відхилено

3) абзац третій частини другої статті 161
виключити;
-87- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

3) частину другу статті 161 доповнити
абзацом третім такого змісту:

Враховано

«У разі подання до суду суб’єктом владних
повноважень позову про заборону політичної
партії направлення копії позовної заяви та
доданих до неї документів здійснюється
відповідно до абзацу другого частини третьої
статті 2893 цього Кодексу;»
-88- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

«У разі подання до суду суб’єктом
владних повноважень позову про заборону
політичної партії направлення копії
позовної заяви та доданих до неї документів
здійснюється відповідно до абзацу другого
частини третьої статті 2893 цього Кодексу»;

Відхилено

4) пункт 8-1 частини другої статті 245
виключити;
-89- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

4) частину другу статті 245 доповнити
пунктом 81 такого змісту:

Враховано

«4) частину другу статті 245 доповнити
пунктом 81 такого змісту:
-90- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

81) заборону політичної партії та передачу
майна, коштів та інших активів політичної

«81) заборону політичної партії та
передачу майна, коштів та інших активів
політичної партії, її обласних, міських,
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районних організацій, первинних осередків та
інших структурних утворень у власність
держави;»
5) доповнити новою статтею 289-3
наступного змісту:

партії, її обласних, міських, районних
організацій, первинних осередків та інших
структурних утворень у власність держави;»
-91- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

5) статтю 289-3 виключити;
-92- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

районних організацій, первинних осередків
та інших структурних утворень у власність
держави»;
5) параграф 2 глави 11 розділу II
доповнити статтею 2893 такого змісту:

Враховано

абзац перший замінити словами «параграф
2 «Розгляд окремих категорій термінових
адміністративних справ» глави 11 розділу II
доповнити статтею 2893 такого змісту:»;
52
53

54

«Стаття 289-3. Особливості провадження у
справах за адміністративними позовами про
заборону політичної партії.
1. Правила цієї статті поширюються на
розгляд адміністративних справ про заборону
політичної партії.

Право звернутися з адміністративним
позовом про заборону політичної партії має
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,
інших громадських формувань.

-93- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У запропонованій редакції статті 298-3
Кодексу адміністративного судочинства
України:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Правила цієї статті поширюються на
розгляд адміністративних справ про заборону
політичної партії, а також адміністративних
справ про анулювання реєстраційного
свідоцтва політичної партії.
Право звернутися з адміністративним
позовом про заборону політичної партії або
про анулювання реєстраційного свідоцтва
політичної партії має центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших
громадських формувань.»
-94- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Повноваження
звернутися
з
адміністративним позовом про заборону
політичної партії має центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших
громадських формувань.

«Стаття 2893. Особливості провадження
у справах за адміністративними позовами
про заборону політичної партії
1. Правила цієї статті поширюються на
розгляд адміністративних справ про
заборону політичної партії.

Право звернутися з адміністративним
позовом про заборону політичної партії має
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації (легалізації) об’єднань
громадян, інших громадських формувань.
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2. Адміністративні справи, зазначені у
частині першій цієї статті, розглядаються як
судом першої інстанції судом, визначеним у
частині другій статті 22 цього Кодексу.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-95- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

1. Право звернутися з адміністративним
позовом про заборону політичної партії має
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації (легалізації) об’єднань громадян,
інших громадських формувань не пізніше ніж
через 15 календарних днів з дня виявлення
відповідного
порушення
вимог
щодо
створення і діяльності політичних партій,
встановлених Конституцією України та
Законом України «Про політичні партії в
Україні».
-96- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

Частину один статті 289-3 Кодексу
адміністративного судочинства України (в
редакції законопроекту) викласти наступним
чином:
«1. Правила цієї статті поширюються на
розгляд адміністративних справ про заборону
політичної партії.
Повноваження
звернутися
з
адміністративним позовом про заборону
політичної партії має центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших
громадських формувань.»
-97- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

2. Адміністративні справи про заборону
політичної партії розглядаються як судом
першої інстанції судом визначеним у частині
першій статті 27 цього Кодексу.
-98- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2. Адміністративні справи, зазначені у
частині першій цієї статті, розглядаються як
судом першої інстанції судом, визначеним
частиною другою статті 22 цього Кодексу.

2. Адміністративні справи, зазначені у
частині першій цієї статті, розглядаються як
судом першої інстанції, так і судом,
визначеним у частині другій статті 22 цього
Кодексу.
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3. У разі відкриття провадження в
адміністративній справі, зазначеній у частині
першій цієї статті або апеляційного
провадження у ній, призначення судового
засідання, відповідний суд протягом трьох
днів повідомляє про це позивача і зобов'язує
його опублікувати оголошення про це у
порядку, передбаченому частиною п’ятою цієї
статті.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-99- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

«2. Адміністративні справи, зазначені у
частині першій цієї статті, розглядаються як
судом першої інстанції судом, визначеним
частиною другою статті 22 цього Кодексу.»;
-100- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У запропонованій редакції статті 298-3
Кодексу адміністративного судочинства
України:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Адміністративні справи, зазначені у
частині першій цієї статті, розглядаються як
судом першої інстанції судом, визначеним у
частині четвертій статті 22 цього Кодексу.
Адміністративні справи, зазначені у
частині першій цієї статті, розглядаються у
першій інстанції Верховним Судом у складі
колегії Касаційного адміністративного суду з
п’яти суддів.»;
-101- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

3. У разі відкриття провадження в
адміністративній справі про заборону
політичної
партії,
апеляційного
або
касаційного провадження у ній, призначення
судового засідання, відповідний суд протягом
трьох днів повідомляє про це позивача і
зобов'язує його опублікувати оголошення про
це у порядку, передбаченому частиною
п’ятою цієї статті.
-102- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

3. У разі відкриття провадження в
адміністративній справі, зазначеній у
частині першій цієї статті, або апеляційного
провадження у ній та призначення судового
засідання відповідний суд протягом трьох
днів повідомляє про це позивача і зобов'язує
його опублікувати відповідне оголошення у
порядку, передбаченому частиною п’ятою
цієї статті.

«3. У разі відкриття провадження в
адміністративній справі, зазначеній у частині
першій цієї статті, або апеляційного
провадження у ній та призначення судового
засідання відповідний суд протягом трьох
днів повідомляє про це позивача і зобов'язує
його опублікувати оголошення про це у
порядку, передбаченому частиною п’ятою цієї
статті.
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57

Після відкриття провадження позовна
заява і додатки до неї направляються судом
відповідачу і іншим учасникам справи на
офіційну адресу електронної пошти, а за її
відсутності - на адресу електронної пошти, яка
відома суду (зокрема, яка містяться на вебсайті політичної партії), або надаються для
ознайомлення в судовому засіданні.

58

4. У разі постановлення судом першої

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-103- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Після відкриття провадження позовна
заява і додатки до неї направляються судом
відповідачу і іншим учасникам справи на
офіційну адресу електронної пошти, а за її
відсутності - на адресу електронної пошти, яка
відома суду (зокрема, яка містяться на вебсайті політичної партії), кур’єром або за
відомими суду номером телефону, факсу,
електронною поштою чи іншим технічним
засобом зв’язку або надаються для
ознайомлення в судовому засіданні.
-104- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

Після відкриття провадження позовна
заява і додатки до неї направляються судом
відповідачу та іншим учасникам справи на
офіційну електронну адресу, а в разі її
відсутності - на адресу електронної пошти, яка
відома суду (зокрема, на ту, яка міститься на
офіційному веб-сайті політичної партії), або
надаються для ознайомлення в судовому
засіданні.»
-105- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

Другий абзац частини три статті 289-3
Кодексу адміністративного судочинства
України (в редакції законопроекту) викласти
наступним чином:
«Після відкриття провадження ухвала про
відкриття провадження у справі, позовна заява
і додатки до неї направляються судом
відповідачу і іншим учасникам справи в
порядку, встановленому статтею 174 цього
Кодексу, а також направляються на офіційну
електронну адресу, а за її відсутності - на
адресу електронної пошти, яка відома суду
(зокрема, яка містяться на веб-сайті
політичної партії), або надаються для
ознайомлення в судовому засіданні.»
-106- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Після відкриття провадження позовна
заява і додатки до неї направляються судом
відповідачу та іншим учасникам справи на
офіційну електронну адресу, а в разі її
відсутності - на адресу електронної пошти,
яка відома суду (зокрема, на ту, яка
міститься
на
офіційному
веб-сайті
політичної партії), або надаються для
ознайомлення в судовому засіданні.

4. У разі постановлення судом першої
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Пропозиції та поправки до проекту

інстанції
в
адміністративній
справі,
передбаченій частиною першою цієї статті,
ухвали,
яка
підлягає
апеляційному
оскарженню, чи завершення розгляду справи
шляхом ухвалення рішення суду, суд першої
інстанції після складення повного тексту
відповідного судового рішення невідкладно:

4. У разі постановлення судом першої
інстанції в адміністративній справі про
заборону політичної партії ухвали, яка
підлягає апеляційному чи касаційному
оскарженню, чи завершення розгляду справи
шляхом ухвалення рішення суду, суд першої
інстанції після складення повного тексту
відповідного судового рішення протягом 24
годин:
-107- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

1) надсилає копії матеріалів справи в
електронному вигляді до суду апеляційної або
касаційної інстанції для забезпечення
можливості
невідкладного
розгляду
апеляційних скарг на такі судові рішення у
разі їх подання;
-108- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

1) надсилає копії матеріалів справи в
електронному вигляді до суду апеляційної
інстанції для забезпечення можливості
невідкладного розгляду апеляційних скарг
на такі судові рішення у разі їх подання;

Враховано

«2) повідомляє про це позивача для
опублікування оголошення у порядку,
передбаченому частиною п’ятою цієї статті.»
-109- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

2) повідомляє про це позивача для
опублікування оголошення у порядку,
передбаченому частиною п’ятою цієї статті.

Відхилено

В абзаці одинадцятому підпункту 5)
пункту 3 розділу І законопроекту слова
«Міністерства юстиції України і Верховної
Ради України» замінити словами «Судової
влади України і Міністерства юстиції
України».
-110- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

5.
Оголошення
про
відкриття
провадження в адміністративній справі,
зазначеній у частині першій цієї статті, або
апеляційного провадження у ній та
призначення
судового
засідання,
постановлення судом першої інстанції
ухвали,
яка
підлягає
апеляційному
оскарженню, чи про завершення розгляду
справи шляхом ухвалення рішення суду
разом із копією відповідного судового
рішення
чи
судової
повістки
оприлюднюється на офіційних веб-сайтах
Міністерства юстиції України і Верховної
Ради України.

1) надсилає копії матеріалів справи в
електронному вигляді до суду апеляційної
інстанції для забезпечення можливості
невідкладного розгляду апеляційних скарг на
такі судові рішення у разі їх подання;

2) повідомляє про це позивача для
опублікування оголошення про це у порядку,
передбаченому частиною п’ятою цієї статті.
5. Оголошення про відкриття провадження
в адміністративній справі, зазначеній у
частині першій цієї статті або апеляційного
провадження у ній, призначення судового
засідання, постановлення судом першої
інстанції ухвали, яка підлягає апеляційному
оскарженню, чи завершення розгляду справи
шляхом ухвалення рішення суду разом із
копією відповідного судового рішення чи
судової
повістки
оприлюднюється
на
офіційних веб-сайтах Міністерства юстиції
України і Верховної Ради України.

5. Оголошення про відкриття провадження
в адміністративній справі про заборону
політичної
партії,
апеляційного
або
касаційного провадження у ній, призначення
судового засідання, постановлення судом
першої інстанції ухвали, яка підлягає
апеляційному оскарженню, чи завершення
розгляду справи шляхом ухвалення рішення
суду разом із копією відповідного судового
рішення чи судової повістки оприлюднюється
на офіційних веб-сайтах відповідного суду та
Міністерства юстиції України.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

інстанції в адміністративній справі,
передбаченій частиною першою цієї статті,
ухвали,
яка
підлягає
апеляційному
оскарженню, чи завершення розгляду
справи шляхом ухвалення рішення суду суд
першої інстанції після складення повного
тексту відповідного судового рішення
невідкладно:
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Через три дні з дня оприлюднення такого
оголошення вважається, що учасники справи і
всі заінтересовані особи належним чином
повідомлені про судовий розгляд такої
справи, призначення, дату, час і місце
судового засідання, ухвалення і зміст
оприлюдненого судового рішення у ній.

Неприбуття у судове засідання в суді

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

-111- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

5. Оголошення про відкриття провадження
в адміністративній справі, зазначеній у
частині першій цієї статті або апеляційного
провадження у ній, призначення судового
засідання, постановлення судом першої
інстанції ухвали, яка підлягає апеляційному
оскарженню, чи завершення розгляду справи
шляхом ухвалення рішення суду разом із
копією відповідного судового рішення чи
судової
повістки
оприлюднюється
на
офіційному веб-сайті Міністерства юстиції
України .
-112- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

«5.
Оголошення
про
відкриття
провадження в адміністративній справі,
зазначеній у частині першій цієї статті, або
апеляційного провадження у ній та
призначення
судового
засідання,
постановлення судом першої інстанції ухвали,
яка підлягає апеляційному оскарженню, чи
завершення
розгляду
справи
шляхом
ухвалення рішення суду разом із копією
відповідного судового рішення чи судової
повістки оприлюднюється на офіційних вебсайтах Міністерства юстиції України і
Верховної Ради України.»
-113- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

Другий абзац частини п’ять статті 289-3
Кодексу адміністративного судочинства
України (в редакції законопроекту) викласти
наступним чином:
«Через п’ять днів з дня оприлюднення
такого оголошення вважається, що учасники
справи і всі заінтересовані особи належним
чином повідомлені про судовий розгляд такої
справи, призначення, дату, час і місце
судового засідання, ухвалення і зміст
оприлюдненого судового рішення у ній.»
-114- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Через три дні з дня оприлюднення такого
оголошення вважається, що учасники
справи і всі заінтересовані особи належним
чином повідомлені про судовий розгляд
такої справи, призначення, дату, час і місце
судового засідання, ухвалення і зміст
оприлюдненого судового рішення у ній.

Відхилено

Неприбуття у судове засідання в суді
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першої чи апеляційної інстанції осіб, які були
повідомлені про дату, час і місце розгляду
справи в порядку, передбаченому цією
частиною цієї статті, не перешкоджає
розгляду справи.

Неприбуття у судове засідання в суді
першої апеляційної чи касаційної інстанції
осіб, які були повідомлені про дату, час і місце
розгляду справи не перешкоджає розгляду
справи.
-115- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

«Неприбуття у судове засідання в суді
першої чи апеляційної інстанції осіб, які були
повідомлені про дату, час і місце розгляду
справи в порядку, передбаченому цією
частиною, не перешкоджає розгляду справи.»
-116- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

6. Апеляційна скарга на рішення суду в
адміністративній справі про заборону
політичної партії подається протягом
двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом
десяти днів з дня його (її) оприлюднення
відповідно до частини п’ятої цієї статті.
-117- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

6. Апеляційна скарга на рішення суду в
адміністративній
справі,
передбаченій
частиною першою цієї статті, подається
протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду протягом десяти днів з дня його (її)
оприлюднення відповідно до частини п’ятої
цієї статті.

Відхилено

Судом
апеляційної
інстанції
в
адміністративній
справі,
передбаченій
частиною першою цієї статті, є Верховний
Суд у складі колегії Касаційного
адміністративного суду не менше ніж з п'яти
суддів. Судове рішення Верховного Суду у
таких справах є остаточним і касаційному
оскарженню не підлягає.

6. Апеляційна скарга на рішення суду в
адміністративній
справі,
передбаченій
частиною першою цієї статті, подається
протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду протягом десяти днів з дня його (її)
оприлюднення відповідно до частини п’ятої
цієї статті.
Судом
апеляційної
інстанції
в
адміністративній
справі,
передбаченій
частиною першою цієї статті, є Верховний
Суд
у
складі
колегії
Касаційного
адміністративного суду не менше ніж з п'яти
суддів. Судове рішення Верховного Суду у
таких справах є остаточним і касаційному
оскарженню не підлягає.

Касаційна скарга на рішення суду першої
інстанції після апеляційного перегляду
справи, а також постанову суду апеляційної
інстанції в адміністративній справі про
заборону
політичної
партії
подається
протягом тридцяти днів, а ухвали суду першої
інстанції про забезпечення позову, заміну
заходу забезпечення позову, ухвали, зазначені
у пунктах 3, 4, 12, 13, 17, 20 частини першої
статті 294 цього Кодексу, після їх перегляду в
апеляційному порядку - протягом десяти днів
з дня його (її) оприлюднення відповідно до
частини п’ятої цієї статті
Судом
апеляційної
інстанції
в
адміністративній справі про заборону
політичної партії є суд визначений у частині
другій статті 22 цього Кодексу.
Верховний Суд у складі колегії
Касаційного адміністративного суду не менше
ніж з п'яти суддів є судом касаційної інстанції
в адміністративній справі про заборону

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

першої чи апеляційної інстанції осіб,
повідомлених про дату, час і місце розгляду
справи в порядку, передбаченому цією
частиною, не перешкоджає розгляду справи.
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політичної
партії.
Судове
рішення
Верховного Суду у таких справах є
остаточним і оскарженню не підлягає.
-118- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

У запропонованій редакції статті 298-3
Кодексу адміністративного судочинства
України:
абзац другий запропонованої редакції
частини шостої викласти у такій редакції:
«Судом
апеляційної
інстанції
в
адміністративній
справі,
передбаченій
частиною першою цієї статті, є Велика Палата
Верховного
Суду.
Судове
рішення
Верховного Суду у таких справах є
остаточним і касаційному оскарженню не
підлягає.»;
-119- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

7. Адміністративна справа за позовною
заявою про заборону політичної партії
вирішується судом першої інстанції протягом
тридцяти днів після відкриття провадження у
справі.
-120- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

«7. Адміністративна справа за позовною
заявою про заборону політичної партії
вирішується судом першої інстанції протягом
одного місяця після відкриття провадження у
справі.
-121- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

7. Адміністративна справа за позовною
заявою про заборону політичної партії
вирішується судом першої інстанції
протягом одного місяця після відкриття
провадження у справі.

У запропонованій редакції статті 298-3
Кодексу адміністративного судочинства
України:
абзац перший запропонованої редакції
частини сьомої викласти у такій редакції:
«7. Адміністративна справа за позовною
заявою про заборону політичної партії або про
анулювання
реєстраційного
свідоцтва
політичної партії вирішується судом першої
інстанції протягом місяця після відкриття
провадження у справі.».
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67

Суд апеляційної інстанції розглядає справу
протягом місяця після відкриття апеляційного
провадження.

68

69

70

8. За подання до адміністративного суду
позовних заяв та апеляційних скарг у справах,
визначених цією статтею, судовий збір не
сплачується.»
4) Розділ VII «Перехідні положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:

«4.
В
умовах
воєнного
стану
адміністративні
справи
про
заборону
політичної партії відповідно до статті 289-3
цього Кодексу як суду першої інстанції
підсудні апеляційному адміністративному
суду в апеляційному окрузі, що включає місто
Львів. Припинення чи скасування воєнного
стану
не
має
наслідком
передачу
адміністративних справ про заборону
політичної партії відповідно до статті 289-3
цього Кодексу, розгляд яких розпочато в
умовах воєнного стану та не завершено, до
суду, зазначеного у частині другій статті 22
цього Кодексу.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

-122- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Суд апеляційної або касаційної інстанції
розглядає справу протягом тридцяти днів
після відкриття апеляційного або касаційного
провадження.
-123- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

Суд апеляційної інстанції розглядає справу
протягом одного місяця після відкриття
апеляційного провадження.»
-124- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

8. За подання до адміністративного суду
позовних заяв, апеляційних та касаційних
скарг у справах, визначених цією статтею,
судовий збір не сплачується.
-125- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

8. За подання до адміністративного суду
позовних заяв та апеляційних скарг у
справах, визначених цією статтею, судовий
збір не сплачується»;

Враховано

«6) розділ VII «Перехідні положення»
доповнити пунктом 4 такого змісту:
-126- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

6) розділ VII «Перехідні положення»
доповнити пунктом 4 такого змісту:

Враховано

«6) розділ VII «Перехідні положення»
доповнити пунктом 4 такого змісту:
-127- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

Відхилено

В абзаці другому пункту 4 розділу І
законопроекту після слів «в умовах воєнного
стану»
доповнити
словами
«у
разі
неможливості
здійснення
правосуддя
Апеляційним адміністративним судом в
апеляційному окрузі, що включає місто Київ».
-128- Н.д. Німченко В. І. (р.к. №130)

Відхилено

"4. Виключити".
-129- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
4.
В
умовах
воєнного
стану
адміністративні
справи
про
заборону
політичної партії відповідно до статті 289-3
цього Кодексу як суду першої інстанції
підсудні суду визначеному у частині першій
статті 27 цього Кодексу, а у разі неможливості
здійснення цим судом правосуддя з

Відхилено

Суд апеляційної інстанції розглядає
справу протягом одного місяця після
відкриття апеляційного провадження.

«4.
В
умовах
воєнного
стану
адміністративні справи про заборону
політичної партії відповідно до статті 2893
цього Кодексу як суду першої інстанції
підсудні апеляційному адміністративному
суду в апеляційному окрузі, що включає
місто Львів. Припинення чи скасування
воєнного стану не є підставою для передачі
адміністративних справ про заборону
політичної партії відповідно до статті 2893
цього Кодексу, розгляд яких розпочато в
умовах воєнного стану та не завершено, до
суду, зазначеного у частині другій статті 22
цього Кодексу.
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об’єктивних причин - судом, який найбільш
територіально наближений до суду, який не
може здійснювати правосуддя, або іншого
визначеного суду відповідно до частини 7
статті 147 Закону України "Про судоустрій і
статус суддів".
-130- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

4.
В
умовах
воєнного
стану
адміністративні
справи
про
заборону
політичної партії відповідно до статті 2893
цього Кодексу як суду першої інстанції
підсудні апеляційному адміністративному
суду в апеляційному окрузі, що включає місто
Львів. Припинення чи скасування воєнного
стану не є підставою для передачі
адміністративних справ про заборону
політичної партії відповідно до статті 2893
цього Кодексу, розгляд яких розпочато в
умовах воєнного стану та не завершено, до
суду, зазначеного у частині другій статті 22
цього Кодексу.
-131- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

4.
В
умовах
воєнного
стану
адміністративні
справи
про
заборону
політичної партії відповідно до статті 2893
цього Кодексу як суду першої інстанції
підсудні апеляційному адміністративному
суду в апеляційному окрузі, що включає місто
Львів. Припинення чи скасування воєнного
стану не є підставою для передачі
адміністративних справ про заборону
політичної партії відповідно до статті 2893
цього Кодексу, розгляд яких розпочато в
умовах воєнного стану та не завершено, до
суду, зазначеного у частині другій статті 22
цього Кодексу.
-132- Н.д. Бабій Р. В. (р.к. №47)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Перший абзац пункту 4 Розділу VII
«Перехідні
положення»
Кодексу
адміністративного судочинства України (в
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редакції законопроекту) викласти наступним
чином:
«4. Протягом 2022 року під час дії
правового
режиму
воєнного
стану
адміністративні
справи
про
заборону
політичної партії відповідно до статті 289-3
цього Кодексу як суду першої інстанції
підсудні апеляційному адміністративному
суду в апеляційному окрузі, що включає місто
Львів. Припинення чи скасування воєнного
стану
не
має
наслідком
передачу
адміністративних справ про заборону
політичної партії відповідно до статті 289-3
цього Кодексу, розгляд яких розпочато в
умовах воєнного стану та не завершено, до
суду, зазначеного у частині другій статті 22
цього Кодексу.»
-133- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Викласти запропонований у законопроекті
пункт 4 розділу VII «Перехідні положення»
Кодексу адміністративного судочинства
України у такій редакції:
«4. Розгляд адміністративних справ про
заборону (примусовий розпуск, ліквідацію)
політичної партії, анулювання реєстраційного
свідоцтва політичної партії, позови в яких
були подані до набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо заборони
політичних партій» і розгляд яких в суді
першої інстанції завершений шляхом
ухвалення рішення чи постанови суду,
продовжується і завершується за правилами,
що діяли до набрання чинності цим Законом.
Адміністративні справи про заборону
(примусовий розпуск, ліквідацію) політичної
партії, анулювання реєстраційного свідоцтва
політичної партії, позови в яких були подані
до набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо заборони політичних партій» і
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Розгляд адміністративних справ про
заборону (примусовий розпуск, ліквідацію)
політичної партії, позови в яких були подані
до набрання чинності Законом України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо заборони політичних партій" і
розгляд яких в суді першої інстанції
завершений шляхом ухвалення рішення чи
постанови
суду,
продовжується
і
завершується за правилами, що діяли до
набрання чинності цим Законом.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

розгляд яких в суді першої інстанції не
завершений шляхом ухвалення рішення чи
постанови суду, протягом трьох днів з дня
набрання чинності Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо заборони політичних партій»
передаються за підсудністю на розгляд
Касаційного адміністративного суду у складі
Верховного Суду.».
-134- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Розгляд адміністративних справ про
заборону політичної партії, позови в яких
були подані до набрання чинності Законом
України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо заборони
політичних
партій",
продовжується
і
завершується за правилами, що діяли до
набрання чинності цим Законом.
-135- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано частково

Розгляд
апеляційних
скарг
в
адміністративних справах про заборону
(примусовий розпуск, ліквідацію) політичної
партії, позови в яких були подані до набрання
чинності Законом України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
заборони політичних партій" і розгляд яких у
суді першої інстанції завершений шляхом
ухвалення рішення чи постанови суду,
продовжується і завершується за правилами,
що діяли до набрання чинності Законом
України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо заборони
політичних партій".
-136- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Розгляд апеляційних і касаційних скарг в
адміністративних справах про заборону
(примусовий
розпуск,
ліквідацію)
політичної партії, позови в яких були подані
до набрання чинності Законом України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо заборони політичних партій"
і розгляд яких у суді першої інстанції
завершений шляхом ухвалення рішення чи
постанови
суду,
продовжується
і
завершується за правилами, що діяли до
набрання чинності Законом України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо заборони політичних партій".

Розгляд апеляційних і касаційних скарг в
адміністративних справах про заборону
(примусовий розпуск, ліквідацію) політичної
партії, позови в яких були подані до набрання
чинності Законом України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо

32

№

72
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Адміністративні справи про заборону
(примусовий розпуск, ліквідацію) політичної
партії, позови в яких були подані до набрання
чинності Законом України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
заборони політичних партій" і розгляд яких в
суді першої інстанції не завершений шляхом
ухвалення рішення чи постанови суду,
протягом трьох днів з дня набрання чинності
Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо заборони
політичних
партій"
передаються
за
підсудністю для продовження і завершення
розгляду до апеляційного адміністративного
суду в апеляційному окрузі, що включає місто
Львів.»

Пропозиції та поправки до проекту

заборони політичних партій" і розгляд яких у
суді першої інстанції завершений шляхом
ухвалення рішення чи постанови суду,
продовжується і завершується за правилами,
що діяли до набрання чинності Законом
України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо заборони
політичних партій".
-137- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити
-138- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

Адміністративні справи про заборону
(примусовий розпуск, ліквідацію) політичної
партії, позови в яких були подані до набрання
чинності Законом України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
заборони політичних партій" і розгляд яких у
суді першої інстанції не завершений шляхом
ухвалення рішення чи постанови суду,
протягом трьох днів з дня набрання чинності
Законом України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
заборони політичних партій" передаються за
підсудністю для продовження і завершення
розгляду до апеляційного адміністративного
суду в апеляційному окрузі, що включає місто
Львів.»
-139- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Адміністративні справи про заборону
(примусовий
розпуск,
ліквідацію)
політичної партії, позови в яких були подані
до набрання чинності Законом України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо заборони політичних партій"
і розгляд яких у суді першої інстанції не
завершений шляхом ухвалення рішення чи
постанови суду, протягом трьох днів з дня
набрання чинності Законом України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо заборони політичних партій"
передаються
за
підсудністю
для
продовження і завершення розгляду до
апеляційного адміністративного суду в
апеляційному окрузі, що включає місто
Львів».

Адміністративні справи про заборону
(примусовий розпуск, ліквідацію) політичної
партії, позови в яких були подані до набрання
чинності Законом України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
заборони політичних партій" і розгляд яких у
суді першої інстанції не завершений шляхом
ухвалення рішення чи постанови суду,
протягом трьох днів з дня набрання чинності
Законом України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
заборони політичних партій" передаються за
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Висновки, обґрунтування

73

підсудністю для продовження і завершення
розгляду до апеляційного адміністративного
суду в апеляційному окрузі, що включає місто
Львів.»
-140- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

74

4. Доповнити частину першу статті 5
Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2002, № 40, ст.290 із
наступними змінами) новою частиною 1-1
такого змісту:
"1-1. У разі невходження депутата,
обраного в багатомандатному виборчому
окрузі, до фракції політичної партії, за
виборчим списком місцевої організації якої
він обраний або виходу депутата місцевої
ради із складу такої фракції його
повноваження припиняються достроково за
рішенням
вищого
керівного
органу
відповідної політичної партії з дня прийняття
такого рішення.
У разі призупинення або припинення
діяльності
політичної
партії,
місцева
організація якої висунула такого депутата
місцевої ради, рішення про дострокове
припинення повноважень такого депутата
місцевої ради може прийняти депутатська
фракція відповідної політичної партії у
Верховній Раді України або відповідна
депутатська фракція у Верховній Раді України
на яку було реорганізовано шляхом
перетворення відповідна депутатська фракція
такої політичної партії у Верховній Раді
України.».
-141- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Враховано

Розділ І доповнити пунктом 3 такого
змісту:
«3. У Регламенті Верховної Ради України,
затвердженому Законом України «Про
Регламент
Верховної
Ради
України»

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

3. У Регламенті Верховної Ради України,
затвердженому Законом України «Про
Регламент Верховної Ради України»
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
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(Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№№ 14-17 із наступними змінами):
1) частину третю статті 59 викласти в такій
редакції:
«3. Народний депутат, який не увійшов до
складу депутатської фракції (у тому числі
після оголошення депутатської фракції
розпущеною), якого виключено чи який
вийшов із складу депутатської фракції, є
позафракційним.»;
2) статтю 60 доповнити частиною п’ятою
такого змісту:
«5. У разі заборони судом політичної
партії, яка сформувала у Верховній Раді
депутатську фракцію, така депутатська
фракція після набрання судовим рішенням
про заборону політичної партії законної сили
оголошується Головою Верховної Ради
України розпущеною.».
-142- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
5. У Регламенті Верховної Ради України,
затвердженого Законом України «Про
Регламент
Верховної
Ради
України»
(Відомості Верховної Ради України, 2010
р.,№№ 14-17 із наступними змінами):
1) частину третю статті 59 викласти в такій
редакції:
«3. Народний депутат, який не увійшов до
складу депутатської фракції (у тому числі
після оголошення депутатської фракції
розпущеною), якого виключено чи який
вийшов із складу депутатської фракції , є
позафракційним»;
2) доповнити новою статтею 59-1 такого
змісту:
Стаття 59-1. Реорганізація депутатської
фракції
1. Фракція політичної партії, діяльність
якої була припинена, протягом 10 робочих
днів після припинення діяльності такої
політичної партії, може прийняти рішення зі

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

1) частину третю статті 59 викласти в
такій редакції:
«3. Народний депутат, який не увійшов
до складу депутатської фракції (у тому числі
після оголошення депутатської фракції
розпущеною), якого виключено чи який
вийшов із складу депутатської фракції, є
позафракційним»;
2) статтю 60 доповнити частинами
п’ятою і шостою такого змісту:
«5. У разі заборони судом політичної
партії, яка сформувала у Верховній Раді
депутатську фракцію, така депутатська
фракція після набрання судовим рішенням
про заборону політичної партії законної
сили оголошується Головою Верховної Ради
України розпущеною.
6. У разі затвердження Президентом
України рішення Ради національної безпеки
і оборони України про зупинення діяльності
політичної партії, яка сформувала у
Верховній Раді депутатську фракцію,
діяльність такої депутатської фракції
зупиняється з моменту оголошення про це
Головою Верховної Ради України, а народні
депутати, які входять до складу такої
депутатської фракції, є позафракційними.
Зупинення діяльності депутатської фракції
має наслідком зупинення її прав».
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своєї реорганізації шляхом перетворення у
новоутворену депутатську фракцію яка не має
належності до політичної партії, діяльність
якої була припинена, із назвою відмінною від
назви політичної партії, діяльність якої була
припинена.
У разі, якщо протягом 10 робочих днів таке
рішення не було прийнято та/або не було
направлено таке рішення Голові Верховної
Ради України – така депутатська фракція
може бути оголошена Головою Верховної
Ради України розпущеною на черговому
пленарному засіданні Верховної Ради
України.
2. Фракція політичної партії, діяльність
якої була призупинена, має право прийняти
рішення зі своєї реорганізації шляхом зміни
назви на іншу назву яка має бути відмінною
від назви політичної партії, діяльність якої
була
призупинена.
Після
поновлення
діяльності політичної партії, депутатська
фракція може прийняти рішення про
поновлення її назви.
3. Відповідні рішення депутатської
фракції оголошуються Головою Верховної
Ради України на черговому пленарному
засіданні Верховної Ради України та
набувають сили з моменту їх прийняття
депутатською фракцією.
3) статтю 60 доповнити частиною п’ятою
такого змісту:
«5. У разі заборони судом політичної
партії, яка сформувала у Верховній Раді
депутатську фракцію, така депутатська
фракція після набрання судовим рішенням
про заборону політичної партії законної сили
оголошується Головою Верховної Ради
України розпущеною».
-143- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Додатково внести Зміни до Регламенту
Верховної Ради України, затвердженого
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Законом України «Про Регламент Верховної
Ради України» (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., №№ 14-17 із наступними
змінами):
1. частину третю статті 59 викласти в такій
редакції:
«3. Народний депутат, який не увійшов до
складу депутатської фракції (у тому числі
після оголошення депутатської фракції
розпущеною), якого виключено чи який
вийшов із складу депутатської фракції, є
позафракційним»;»
2. статтю 60 доповнити частиною п’ятою
такого змісту:
«5. У разі заборони судом політичної
партії, яка сформувала у Верховній Раді
депутатську фракцію, така депутатська
фракція після набрання судовим рішенням
про заборону політичної партії законної сили
оголошується Головою Верховної Ради
України розпущеною.»
-144- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом 4
такого змісту:
“2. Внести до Регламенту Верховної Ради
України, затвердженого Законом України
"Про Регламент Верховної Ради України"
(Відомості Верховної Ради України, 2010, №
16-17, ст. 134, з наступними змінами), такі
зміни:
частину четверту статті 60 викласти в такій
редакції:
« 4. Депутатська фракція (депутатська
група), склад якої став меншим від
мінімальної кількості народних депутатів,
визначеної частиною четвертою статті 59
цього Регламенту, через 15 днів після дня
настання такого факту оголошується Головою
Верховної Ради України розпущеною.
У разі заборони або тимчасового
зупинення в судовому чи іншому порядку
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відповідно до законодавства діяльності
політичної
партії,
якою
у
порядку
визначеному частиною першою статті 58
цього Регламенту сформовано Депутатську
фракцію, Голова Верховної Ради оголошує
про розпуск цієї Депутатської фракції або
призупинення її діяльності відповідно.
З моменту оголошення Головою Верховної
Ради України про розпуск або призупинення
діяльності Депутатської фракції, її права
визначені Конституцією України, цим
Регламентом, іншими законами України та
постановами Верховної Ради України
вважаються припиненими.”»
статтю 83 доповнити новою частиною
такого змісту:
“У разі заборони або тимчасового
зупинення в судовому чи іншому порядку
відповідно до законодавства діяльності
політичної партії, фракція якої сформована у
Верховній
Раді
України
у
порядку
визначеному частиною першою статті 58
цього Регламенту, представники такої
фракції, які були обрані головами комітетів,
першими заступниками, заступниками голів,
секретарі комітетів та голови підкомітетів
вважаються відкликаними. Обрання нових
голів відбувається у порядку визначеному
статтею 82 цього Регламенту.”
-145- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)
статтю 60 Регламенту Верховної Ради
України доповнити новою частиною шостою
такого змісту:
"6. У разі затвердження Президентом
України рішення Ради національної безпеки і
оборони України про зупинення діяльності
політичної партії, яка сформувала у Верховній
Раді депутатську фракцію, діяльність такої
депутатської фракції зупиняється з моменту
оголошення про це Головою Верховної Ради.
Зупинення діяльності депутатської фракції

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано частково
Комітет
з
питань
правової політики
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має наслідком зупинення прав цієї
депутатської фракції, що передбачені цим
Регламентом та відповідними постановами
Верховної Ради".
-146- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

75

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано частково

Статтю 60 Регламенту Верховної Ради
України доповнити новою частиною шостою
такого змісту:
«6. У разі затвердження Президентом
України рішення Ради національної безпеки і
оборони України про зупинення діяльності
політичної партії, яка сформувала у Верховній
Раді депутатську фракцію, діяльність такої
депутатської фракції зупиняється з моменту
оголошення про це Головою Верховної Ради
України, а народні депутати, що входять до
складу такої фракції, є позафракційними.
Зупинення діяльності депутатської фракції
має наслідком зупинення прав цієї
депутатської фракції, що передбачені цим
Регламентом та відповідними постановами
Верховної Ради».
-147- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Комітет
з
питань
правової політики

Статтю 60 Регламенту Верховної Ради
України доповнити новою частиною шостою
такого змісту:
«6. У разі затвердження Президентом
України рішення Ради національної безпеки і
оборони України про зупинення діяльності
політичної партії, яка сформувала у Верховній
Раді депутатську фракцію, діяльність такої
депутатської фракції зупиняється з моменту
оголошення про це Головою Верховної Ради
України, а народні депутати, які входять до
складу такої фракції, є позафракційними.
Зупинення діяльності депутатської фракції
має наслідком зупинення прав цієї
депутатської фракції"
-148- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Комітет
з
питань
правової політики

Враховано

Відхилено

39

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Додатково внести зміни до Виборчого
кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2020 р., №№ 7-9, ст. 48):
1) статтю 190 доповнити частиною
третьою наступного змісту:
«3. Положення частин першої, другої цієї
статті не застосовуються, а заміщення
народного депутата України, повноваження
якого достроково припинені, не здійснюється
у разі, якщо такого народного депутата було
обрано шляхом висування його кандидатури
політичною
партією
(її
місцевою
організацією), яка заборонена. У такому разі
відповідний
депутатський
мандат
залишається вакантним.
Регіональні та загальнодержавний виборчі
списки політичної партії, яка заборонена,
підлягають
скасуванню
за
рішенням
Центральної виборчої комісії.
Заміщення народного депутата України,
повноваження якого достроково припинені,
також не здійснюється у разі призупинення
діяльності політичної партії, якщо такого
депутата було обрано шляхом висування його
кандидатури такою політичною партією чи її
місцевою організацією (протягом строку дії
відповідного
призупинення
діяльності
політичної партії).»
-149- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом 6
такого змісту:
“5) У Виборчому кодексі України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2020, № 7, № 8, № 9, ст.48):
“статтю 190 доповнити новою частиною
третьою такого змісту:
“3. Положення частин першої, другої цієї
статті не застосовуються, а заміщення
народного депутата України, повноваження
якого достроково припинені, не здійснюється,
у разі якщо такого депутата було обрано від
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партії, діяльність якої заборонено в судовому
порядку. У такому разі відповідний
депутатський мандат залишається вакантним.
Регіональні та загальнодержавний виборчі
списки партії, діяльність якої заборонено в
судовому порядку, підлягають скасуванню за
рішенням Центральної виборчої комісії.
Заміщення народного депутата України,
повноваження якого достроково припинені,
також не здійснюється у разі тимчасового
зупинення в судовому чи іншому порядку
відповідно до законодавства діяльності партії,
від якої такого депутата було обрано,
протягом строку дії відповідного зупинення.”
-150- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Додатково внести зміни до Закону України
«Про вибори народних депутатів України»
(Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,
№ 10-11, ст. 73; 2014 р., № 18-19, ст. 696):
1) Статтю 105 доповнити частиною
третьою наступного змісту:
«3. Положення частин першої, другої цієї
статті не застосовуються, а заміщення
депутата, обраного у загальнодержавному
окрузі, повноваження якого достроково
припинені, не здійснюється у разі, якщо
такого депутата було обрано шляхом
висування його кандидатури політичною
партією (її місцевою організацією), яка
заборонена. У такому разі відповідний
депутатський мандат залишається вакантним.
Виборчий список кандидатів у депутати у
загальнодержавному окрузі від партії, яка
заборонена, підлягає скасуванню за рішенням
Центральної виборчої комісії.
Заміщення
депутата,
обраного
у
загальнодержавному окрузі, повноваження
якого достроково припинені, також не
здійснюється у разі призупинення діяльності
політичної партії, якщо такого депутата було
обрано шляхом висування його кандидатури
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Висновки, обґрунтування

такою політичною партією чи її місцевою
організацією
(протягом
строку
дії
відповідного
призупинення
діяльності
політичної партії).»
-151- Н.д. Корнієнко О. С. (р.к. №7)

Відхилено

Доповнити законопроект новим пунктом 5
такого змісту:
“4) У Законі України “Про вибори
народних депутатів України” (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11,
ст.73):
Статтю 105 доповнити новою частиною
третьою такого змісту:
“3. Положення частин першої, другої цієї
статті не застосовуються, а заміщення
депутата, обраного у загальнодержавному
окрузі, повноваження якого достроково
припинені, не здійснюється, у разі якщо
такого депутата було обрано від партії,
діяльність якої заборонено в судовому
порядку. У такому разі відповідний
депутатський мандат залишається вакантним.
Виборчий список кандидатів у депутати у
загальнодержавному окрузі від партії,
діяльність якої заборонено в судовому
порядку, підлягає скасуванню за рішенням
Центральної виборчої комісії.
Заміщення депутата, повноваження якого
достроково припинені, також не здійснюється
у разі тимчасового зупинення в судовому чи
іншому порядку відповідно до законодавства
діяльності партії, від якої такого депутата
було обрано, протягом строку дії відповідного
зупинення.”
-152- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

ІІ. Прикінцеві положення

«ІІ. Прикінцеві положення
78

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

-153- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
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-154- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Кіт
А. Б. (р.к. №327), Н.д. Шахов С. В. (р.к.
№315), Н.д. Лунченко В. В. (р.к. №277), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Люшняк
М. В. (р.к. №367), Н.д. Сухов О. С. (р.к.
№312), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
У розділі другому, пункт другий викласти
в наступній редакції:
2. Кабінету Міністрів України:
1) у строк до одного місяця з дня набрання
чинності цим Законом: розробити та
затвердити
нормативно-правові
акти,
необхідні для реалізації положень цього
Закону; привести свої нормативно-правові
акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом.
2) у строк до трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом забезпечити створення
і ведення Міністерством закордонних справ
України Переліку політичних партій та
громадських організацій, які створюють
загрозу національній безпеці України.
-155- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
2. Кабінету Міністрів України протягом
двох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
прийняти
нормативно-правові
акти,
необхідні для реалізації положень цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом.
-156- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2. Кабінету Міністрів України:

Відхилено

Враховано

2. Кабінету Міністрів України:
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Висновки, обґрунтування

80

-157- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано
Комітет
з
питань
правової політики

81

протягом одного місяця з дня набрання
чинності цим Законом подати на розгляд
Верховної Ради України проект закону
України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо наслідків
ухвалення судом рішення про заборону
політичної партії для статусу депутатів
місцевих рад
-158- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

82

83

84

85

1) у двомісячний термін з дня набрання
чинності цим Законом:

розробити та затвердити нормативноправові акти, необхідні для реалізації
положень цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом.
2) у шестимісячний термін з дня набрання
чинності цим Законом забезпечити створення
і ведення Міністерством закордонних справ
України Переліку політичних партій та
громадських організацій, які створюють
загрозу національній безпеці України.

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

1) протягом одного місяця з дня набрання
чинності цим Законом подати на розгляд
Верховної Ради України проект закону
України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо наслідків
ухвалення судом рішення про заборону
політичної партії для статусу депутатів
місцевих рад;
2) у двомісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:

1) у двомісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
-159- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

1) у двомісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
-160- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано

розробити та затвердити нормативноправові акти, необхідні для реалізації
положень цього Закону;
-161- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

розробити та затвердити нормативноправові акти, необхідні для реалізації
положень цього Закону;

Враховано

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
-162- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;

Враховано

забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом;
-163- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

забезпечити приведення міністерствами
та
іншими
центральними
органами
виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.

Відхилено

Підпункт 2 пункту 2 розділу
законопроекту виключити.
-164- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

3.
Службі
безпеки
України
у
шестимісячний строк з дня набрання
чинності
цим
Законом
забезпечити
створення і ведення Переліку політичних
партій та громадських організацій –
нерезидентів України, що створюють
загрозу національній безпеці України.

ІІ

Виключити
-165- Н.д. Совгиря О. В. (р.к. №118)

Враховано частково

2) у шестимісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом забезпечити створення
і ведення Міністерством закордонних справ
України Переліку політичних партій та
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

громадських організацій – нерезидентів
України, що створюють загрозу національній
безпеці України.»
-166- Н.д. Ляшенко А. О. (р.к. №349)

86

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Розділ ІІ законопроекту доповнити новим
пунктом 3 такого змісту:
«3.
Службі
безпеки
України
у
шестимісячний термін з дня набрання
чинності цим Законом забезпечити створення
і ведення Переліку політичних партій та
громадських організацій, які створюють
загрозу національній безпеці України».
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