
Додаток

ПРОПОЗИЦІЇ 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики

до Плану законопроектної роботи Верховної ради України на 2023 рік

№
з/п

Завдання 
(орієнтовна назва 
законопроекту)

Обґрунтування необхідності 
прийняття 

та очікувані результати у разі 
прийняття акта

Ознака акта 
(новий/зміни)

Відповідальний за 
розроблення 

(подання)

Головний 
комітет 

Верховної 
Ради 

України

Строки подання до 
ВРУ 

(місяць)/реєстраційн
ий номер та дата 

подання 
законопроекту*, **

Строки 
розгляду 

ВРУ 
(квартал)

1. Проект закону 
про ліквідацію та 

утворення 
місцевих 

загальних судів

Відповідно до частини другої 
статті 125 Конституції України, 
частини другої статті 19 Закону 

України «Про судоустрій і 
статус суддів» проект закону 

про утворення, реорганізацію і 
ліквідацію суду вносить до 

Верховної Ради України 
Президент України після 

консультацій з Вищою радою 
правосуддя.

Постановою Верховної Ради 
України «Про утворення та 

ліквідацію районів» від 
17 липня 2020 року № 807-IX 

внесено зміни до 
адміністративно-

територіального устрою 
районного рівня України, який 

новий Офіс Президента
(Президент України)

Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

протягом року протягом 
року



є територіальною основою для 
організації та діяльності 

місцевих органів державної 
влади, у тому числі місцевих 

судів.
Проектом Закону визначається 
нова мережа загальних судів

2. Проект Закону 
про внесення 

змін до Закону 
України «Про 
судоустрій і 

статус суддів» 
щодо 

удосконалення 
окремих питань 

організації 
діяльності судів

Проектом вносяться зміни до 
Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» з 
метою забезпечення належної 

реалізації закону про ліквідацію 
та утворення місцевих 

загальних судів

зміни Офіс Президента
(Президент України)

Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

протягом року протягом 
року

3. Проект Закону 
про внесення 

змін до деяких 
законів щодо 

удосконалення 
фінансового 
забезпечення 

функціонування 
судів

Прийняття Закону дозволить 
удосконалити механізм 

фінансування судової гілки 
влади в обсягах, які мають 

забезпечити належні умови для 
повного і незалежного 
здійснення правосуддя

зміни Офіс Президента
(Президент України)

Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

протягом року протягом 
року

4. Проект Закону 
про внесення 

змін до 
Конституції 

України (щодо 
скасування 

Метою запропонованих 
законопроектом змін є 

забезпечення права кожного на 
отримання професійної 

правничої допомоги через 
скасування адвокатської 

зміни Президент України Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 1013 від 
29.08.2019

після 
воєнного 

стану



адвокатської 
монополії)

монополії на надання такої 
допомоги

5. Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 
деяких 

законодавчих 
актів України 

щодо реалізації 
принципу 
пріоритету 

кримінального 
арешту та 

удосконалення 
діяльності 

Національного 
агентства 

України з питань 
виявлення, 
розшуку та 
управління 
активами, 

одержаними від 
корупційних та 

інших злочинів»

Усунення існуючої 
законодавчої прогалини, яка 

дозволяє власникам 
арештованих активів (або 
пов’язаним з ними третім 

особам) шляхом забезпечення 
позову в цивільному, 
господарському чи 

адміністративному процесах і 
надалі блокувати виконання 

АРМА судових ухвал про 
передачу йому в управління 

активів в кримінальному 
провадженні, зокрема і щодо 

активів, пов’язаних з 
російською федерацією

зміни Міністр Кабінету
Міністрів України

АРМА

Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 6144 від 
07.10.2021

ІІ

6. Проект Закону 
України «Про 

внесення зміни 
до пункту 102 
розділу ХІІІ 

«Прикінцеві та 
перехідні 

положення» 
Закону України 

Створення умов для
безперебійного функціонування 

підприємств тепло-,
водопостачання та 

водовідведення та сталого 
проходження

опалювального періоду 
2022/2023 рр. під час дії в 

Україні воєнного стану

зміни Мінрегіон
(Кабінет Міністрів 

України)

Комітет з 
питань 

правової 
політики

лютий І



«Про виконавче 
провадження» 

щодо створення 
умов для 

безперебійного 
функціонування 

підприємств 
тепло-, 

водопостачання 
та 

водовідведення у 
період дії 

воєнного стану»
7. Проект Закону 

України «Про 
внесення зміни 

до статті 19 
Кодексу 

адміністративног
о судочинства 

України»

Виконання положень Угоди 
між Урядом України та Урядом 

США про співробітництво у 
використанні інформації про 

тих, хто подорожує, підписаної 
30 серпня 2021 року в м. 
Вашингтон, та потребує 
одночасного прийняття з 

проектом Закону України «Про 
ратифікацію Угоди між Урядом 

України та Урядом
Сполучених Штатів Америки 

про співробітництво у 
використанні інформації про 
тих, хто подорожує» (реєстр. 

№ 0152 від 20.05.2022).
Очікувані результати: 

поширення юрисдикції 
адміністративних судів на 

справи в публічно-правових 
спорах щодо оскарження 

зміни МВС
Адміністрація

Держприкордонслу
жби

(Кабінет Міністрів 
України)

Комітет з 
питань 

правової 
політики

березень ІІ



рішень, дій чи бездіяльності 
Національного центру обробки 
попередніх даних у справах про 
правопорушення, передбачені 

Законом України «Про обробку 
попередніх даних реєстрації 

особи»
8. Проект Закону 

України «Про 
внесення змін до 

деяких 
законодавчих 

актів щодо 
удосконалення 

механізму 
судового 

контролю за 
виконанням 

рішень судів та 
процедури 

встановлення або 
зміни способу 

виконання 
судових рішень»

Забезпечення гарантованого 
права стягувачів у цивільних, 

господарських та 
адміністративних справах, 

боржником за якими є суб’єкти 
владних повноважень, на 
судовий захист в частині 

виконання судового рішення та 
ефективного судового 

контролю за виконанням 
судових рішень у таких справах 

задля зменшення кількості 
звернень до ЄСПЛ

зміни Мін’юст
Народні депутати 

України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 5310 від 
29.03.2021
№ 7042 від 
11.02.2022
№ 7648 від
08.08.2022

II

9. Проект Закону 
України «Про 

вирішення 
системної 
проблеми 
надмірної 
тривалості 

кримінального та 
цивільного 

провадження та 

Вирішення проблеми надмірної
тривалості цивільного, 

господарського та 
адміністративного провадження 

шляхом: вдосконалення 
інституту розгляду справ у 

порядку спрощеного позовного 
провадження; надання позивачу 

права подати заяву про 
повернення сплаченого 

зміни Мін’юст Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 8083 від
28.09.2022

I



запровадження 
ефективних 

засобів 
юридичного 

захисту у зв’язку 
з цим»

судового збору з державного 
бюджету у разі

порушення суддею 
встановлених строків розгляду 

справ; встановлення 
скороченого строку розгляду 

дисциплінарної справи 
стосовно безпідставного 

затягування або невжиття 
суддею заходів щодо розгляду 

заяви, скарги чи справи 
протягом строку, встановленого 

законом.
Позивачі (заявники, скаржники) 
у цивільних, господарських та 

адміністративних справах 
зможуть отримати компенсації 
у вигляді повернення судового 
збору у разі порушення суддею 

строків розгляду справи; 
зменшення навантаження на 

суддів
(апеляційних судів цивільної та 

господарської юрисдикції)
10. Проект Закону 

України «Про 
внесення змін до 
Закону України 
«Про судоустрій 
і статус суддів» 

щодо 
удосконалення 

порядку 
залучення 

Запровадження розгляду у 
розумні строки кримінальних 

проваджень, у яких за вчинення 
злочину передбачено покарання 

у виді позбавлення волі на 
строк понад десять років або 
довічного позбавлення волі, 

судом присяжних; 
запровадження ефективного 

зміни Мін’юст Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 4191 від
05.10.2020

I



громадян 
України до 

участі у 
здійсненні 

правосуддя та 
формування 

списку 
присяжних»

механізму формування списку 
присяжних

11. Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 
деяких законів 
України щодо 
забезпечення 

участі громадян
України у 
здійсненні 

правосуддя»

Запровадження розгляду у 
розумні строки кримінальних 

проваджень, у яких за вчинення 
злочину передбачено покарання 

у виді позбавлення волі на 
строк понад десять років або 
довічного позбавлення волі, 

судом присяжних; 
запровадження ефективного 

механізму формування списку 
присяжних

зміни Мін’юст Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 4192 від
05.10.2020

I

12. Проект Закону 
України «Про 

юстицію, 
дружню до 

дитини

Закріплення положень про 
поводження з дітьми, які 

вчинили правопорушення і 
потрапили до системи 

правосуддя, а також з дітьми, 
які є потерпілими або свідками 

і потребують застосування 
заходів соціальної реабілітації, 

встановлення норм про 
альтернативні кримінальному 

провадженню та судовому 
розгляду можливості 

реагування на правопорушення 
дітей, зокрема з проведенням 

процедури відновного 

новий Мін’юст Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 5617 від
04.06.2021

I



примирення (медіації), із 
застосуванням додатково до неї 

або без неї одного чи кількох 
інших відновних заходів, 
спрямованих на соціальну 

реабілітацію дитини і 
запобігання повторному 

вчиненню нею правопорушень
13. Проект Закону 

України «Про 
внесення змін до 

деяких 
законодавчих 

актів щодо 
цифровізації 
судочинства»

Виконання положень Стратегії 
розвитку системи правосуддя та 

конституційного судочинства 
на 2021-2023 роки, 

затвердженої
Указом Президента України від 

11.06.2021 № 231/2021, щодо 
покращення доступу до 

правосуддя, зокрема необхідно 
забезпечити розвиток 

електронного судочинства з 
урахуванням світових 

стандартів у галузі 
інформаційних технологій, його 

інтегрування в національну 
інфраструктуру електронного 

врядування через, зокрема, 
запровадження можливості 

розгляду онлайн певних 
категорій справ незалежно від

місцезнаходження сторін і суду 
та інших сервісів електронного 
судочинства та впровадження 

сучасного електронного 
діловодства в суді, 

електронного ведення справ, 

зміни Мін’юст
(Кабінет Міністрів 

України)

Комітет з 
питань 

правової 
політики

червень III



електронних комунікацій із 
судом, кабінету судді та 

кабінету учасника процесу; 
врегулювання питання щодо 

надання судді безпосереднього 
доступу до автоматизованих 

інформаційнотелекомунікаційн
их і довідкових систем, 
реєстрів, банків даних, 

держателем (адміністратором) 
яких є державні органи або 

органи місцевого 
самоврядування

14. Проект Закону 
України «Про 

судово-
експертну 

діяльність»

Удосконалення державного 
регулювання судово-експертної 

діяльності; забезпечення 
системного підходу до 

організації діяльності усіх 
суб’єктів цієї сфери; 

визначення правового статусу 
та меж повноважень суб’єктів 
судово-експертної діяльності; 
встановлення для всіх судових 

експертів однакових умов 
доступу до професії та 

підвищення кваліфікації; 
врегулювання питання 

самоврядування судових 
експертів; встановлення строків 
проведення судової експертизи; 

розширення переліку видів 
судових експертиз, які зможуть 
виконувати «приватні» судові 

експерти

новий Мін’юст
Народні депутати 

України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 6284 від 
05.11.2021

№ 6284-1 від 
19.11.2021

№ 6284-2 від 
22.11.2021

№ 6284-3 від 
23.11.2021

I



15. Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 
деяких 

законодавчих 
актів України

щодо 
вдосконалення 

діяльності 
арбітражів»

Необхідність прийняття 
проекту Закону зумовлена 

потребою подальшого 
вдосконалення

законодавства, яке регулює 
утворення та діяльність 

постійно діючих арбітражних 
установ. Очікувані результати: 

збільшення арбітражних 
інституцій в Україні, 

зменшення навантаження на 
державні суди, покращення 
інвестиційного клімату для 

великого бізнесу в Україні, що 
сприятиме підвищенню 

інвестиційної привабливості
України

зміни Мін’юст Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 5347 від 
08.04.2021

III

16. Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 
деяких 

законодавчих 
актів щодо 
розвитку 
системи 
пробації, 

збільшення 
альтернатив 
позбавленню 

волі та створення 
умов для 
зниження 

рецидивної 
злочинності»

Індивідуалізація системи 
покарань та розширення 
переліку видів покарань, 

альтернативних позбавленню 
волі, що сприятиме зменшенню 

кількості осіб у місцях 
несвободи, забезпечить

виправлення правопорушників 
без

ізоляції від суспільства та 
заощадить відповідні бюджетні 

кошти, а також впровадити 
систему оцінки ризиків 

вчинення особою повторного 
злочину та ризиків порушення 

обов’язків у межах запобіжного 

зміни Мін’юст Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 5359 від 
12.04.2021

I



заходу або умовно-
дострокового звільнення

17. Проект Закону 
України «Про 
пенітенціарну 

систему

Створення більш ефективної 
пенітенціарної системи, 

впровадження нових підходів 
до

заохочення її персоналу, 
запровадження ефективного 
управління підприємствами 

установ виконання покарань, а 
також забезпечення реалізації 

заходів, спрямованих на 
покращення умов відбування 

покарань та тримання під 
вартою засуджених та осіб, 

узятих під варту

новий Мін’юст Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 5293 від 22.03 
2021

I

18. Проект Закону 
України «Про 

Дисциплінарний 
статут 

пенітенціарної 
системи»

Затвердження Дисциплінарного 
статуту пенітенціарної системи, 

що визначатиме підстави та 
порядок притягнення осіб 
рядового і начальницького 

складу пенітенціарної системи 
до дисциплінарної 

відповідальності, а також 
застосування до них заохочень

новий Мін’юст Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 5294 від 
22.03.2021

I

19. Проект Закону 
України «Про 

створення 
подвійної 
системи 

регулярних 
пенітенціарних 

інспекцій»

Виконання пункту 9 розділу XV
«Перехідні положення» 

Конституції України шляхом 
позбавлення прокуратури від 
виконання функції нагляду за 

додержанням законів при 
виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, при 
застосуванні інших заходів 

новий Мін’юст Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 5884 від 
02.09.2021

I



примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян
20. Проект Закону 

України «Про 
внесення змін до 

деяких 
законодавчих 
актів України 

(щодо 
особливостей 

залучення 
засуджених до 

праці та ведення 
господарської 
діяльності в 

пенітенціарній 
системі)»

Створення додаткових стимулів 
для залучення засуджених до 

праці
як засобу ресоціалізації та

врегулювання питання
оформлення трудових відносин 

з урахуванням особливостей, 
встановлених 

кримінальновиконавчим 
законодавством.

Очікувані результати: 
налагодження співпраці з 

бізнесом з метою 
працевлаштування засуджених;

збільшення кількості 
засуджених, залучених до праці 

та корисної зайнятості;
виправлення та ресоціалізація 
засуджених та врегулювання 
господарських відносин між 

установами виконання 
покарань та бізнесом, 

залученим до 
працевлаштування засуджених

зміни Мін’юст
(Кабінет 

Міністрів 
України)

Комітет з 
питань 

правової 
політики

березень II

21. Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 
деяких 

законодавчих 
актів щодо 

Виконання рішення
Європейського суду з прав 
людини у справі «Сукачов 
проти України» (заява № 

14057/17), у якому вказано 
Україні на необхідність

зміни Мін’юст Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 5652 від 
11.06.2021

I



заходів, 
спрямованих на 
поновлення прав 
засуджених осіб 
та осіб, взятих 

під варту, у 
зв’язку з 

неналежними 
умовами 

тримання»

вжиття комплексних заходів 
для вирішення структурної 

проблеми, зокрема покращення 
матеріальнопобутових умов 

тримання під вартою, а також 
впровадження у національне 
законодавство ефективних 

превентивних та 
компенсаційних засобів 

юридичного захисту у зв’язку з 
неналежними умовами 
тримання під вартою

22. Проект Закону 
України «Про 
забезпечення 

завдань 
кримінальних 
проваджень та 

виконання 
покарань, 

здійснення яких 
унеможливлено 

внаслідок 
збройної агресії 

Російської 
Федерації проти 

України, 
тимчасової 

окупації 
Російською 
Федерацією 

окремих 
територій 
України»

Законопроект у разі його 
прийняття дозволить визначити 

порядок виконання заходів із 
забезпечення здійснення 

кримінального провадження, 
виконання покарань, що 

унеможливлено внаслідок 
збройної агресії, збройного 

конфлікту, тимчасової окупації 
території, та дотримання 

конституційних прав, свобод і 
законних інтересів людини

новий Мін’юст
(Кабінет 

Міністрів 
України)

Комітет з 
питань 

правової 
політики

червень III



23. Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 
деяких 

законодавчих 
актів щодо 

функціонування 
установ 

виконання 
покарань та 

установ 
попереднього 
ув’язнення в 

умовах воєнного 
стану»

Законопроектом пропонується 
врегулювати питання 

функціонування установ 
виконання покарань та установ 

попереднього ув’язнення в 
умовах воєнного стану

зміни Мін’юст 
(Кабінет Міністрів 

України)

Комітет з 
питань 

правової 
політики

березень II

24. Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 
деяких законів 
України щодо 
унормування 
діяльності та 

державної 
реєстрації 

громадських 
організацій»

Установлення єдиної 
організаційно-правової форми 
для громадських організацій; 

детальне
врегулювання процедури 

проведення засідань вищого 
керівного органу громадської 

організації та документального 
оформлення прийнятих ним 

рішень; запровадження 
можливості здійснення 

громадською організацією своєї 
діяльності на підставі 

модельного статуту; скасування 
процедури підтвердження 
всеукраїнського статусу 
громадського об’єднання

зміни Мін’юст Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 8084 від
28.09.2022

II

25. Проект Закону 
України «Про 

Позбавлення Мін’юсту 
невластивих функцій

зміни Мін’юст Комітет з 
питань 

березень I



внесення змін до 
деяких 

законодавчих 
актів України 

щодо 
упорядкування 

функцій 
Міністерства 

юстиції
України»

(Кабінет Міністрів 
України)

правової 
політики

26. Проект Закону 
України «Про 
юрисдикційні 

імунітети»

Захист прав та законних 
інтересів громадян, суспільства 

і держави, забезпечення 
національної безпеки та захисту 

національних інтересів, 
суверенітету і територіальної 

цілісності та незалежності 
України

шляхом визначення меж 
юрисдикційного імунітету 

іноземних держав на території
України

новий Мін’юст
(Кабінет 

Міністрів або 
Президент 
України)

Комітет з 
питань 

правової 
політики

березень II

27. Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 
Закону України 
«Про громадські 

об’єднання»

Закріплення державної 
підтримки громадським 
об’єднанням ветеранів 

відповідно до їх активності у 
суспільному житті та високого 
рівня суспільної довіри до них.

Очікувані результати: 
посилення спроможності 
громадських об’єднань 

ветеранів, покращення якості та 
розширення номенклатури 
надання соціальних послуг 

ветеранам, забезпечення участі 
ветеранів та їх громадських 

зміни Мінветеранів
(Кабінет 

Міністрів 
України)

Комітет з 
питань 

правової 
політики

червень IV



об’єднань у прийнятті та 
реалізації владних рішень

28. Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 
Закону України 
«Про політичні 

партії в Україні» 
щодо мінімізації 

потенційного 
олігархічного 

впливу на 
політичні партії 

та 
удосконалення 

механізму 
державного 

фінансування 
статутної 
діяльності 
політичної 

партії»

Виконання завдання 15 Плану 
заходів щодо запобігання 
зловживанню надмірним 

впливом особами, які мають 
значну економічну та політичну 

вагу в суспільному житті 
(олігархами), затвердженого 
розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 
24.11.2021 № 1582, щодо 
мінімізації потенційного 
олігархічного впливу на 

політичні партії та виборчі 
кампанії

зміни НАЗК
(Кабінет Міністрів 

України)

Комітет з 
питань 

правової 
політики

лютий II

29. Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 
деяких законів 
України щодо 
запровадження 

спеціалізації 
суддів з розгляду 
справ про захист 

прав дітей та 
створення 

механізмів для 

Внесення змін до Цивільного 
процесуального кодексу 

України, законів України «Про 
судоустрій і статус суддів» з 

метою запровадження 
обов’язкової спеціалізації 

суддів для розгляду цивільних 
справ, пов’язаних із правами 

дитини

зміни Мінсоцполітики 
(Кабінет Міністрів 

України)

Комітет з 
питань 

правової 
політики

квітень II



уникнення 
зволікань із 
розглядом 

цивільних справ 
про захист прав 

дітей»
30. Проект Закону 

України «Про 
внесення змін до 

деяких 
законодавчих 

актів України  у 
сфері відчуження 

земельних 
ділянок, інших 

об’єктів 
нерухомого 

майна, що на них 
розміщені, які 
перебувають у 

приватній 
власності, для 

суспільних 
потреб чи з 

мотивів 
суспільної 

необхідності»

Розв’язання проблем,  
визначених Національною 
транспортною стратегією 

України на період до
2030 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 30 
травня 2018 року № 430. 

Очікувані результати: 
визначення особливостей 
провадження у справах за 

адміністративними позовами 
про примусове відчуження 
земельної ділянки, інших 

об’єктів нерухомого майна, що 
на ній розміщені, з мотивів 
суспільної необхідності для 
будівництва  автомобільних 

доріг загального користування 
державного значення, мостів, 

естакад та об’єктів, необхідних 
для їх експлуатації, в тому 

числі на умовах концесії або 
інших формах здійснення  

державно-приватного 
партнерства; розгляд даної 

категорії справ 
здійснюватиметься за 

зміни Мінінфраструктури Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 6422 від
10.12.2021

IV



правилами спрощеного 
позовного провадження 

протягом одного місяця з дня 
надходження позовної заяви;  

встановлення місячного строку 
з дня прийняття рішення про 

викуп земельної ділянки, 
інших об’єктів  нерухомого 

майна, що на ній розміщені, на 
звернення до суду у разі 

недосягнення згоди щодо умов 
договору купівлі-продажу 

(іншого правочину, що 
передбачає передачу права 
власності) для вирішення 
питання про примусове 

відчуження у державну чи 
комунальну власність

31. Проект Закону 
про внесення 

змін до 
Заключних 

положень Закону 
України "Про 

політичні партії 
в Україні" (щодо 

врегулювання 
статусу членів 

політичних 
партій, які були 
мобілізовані на 

військову 
службу під час 
дії правового 

Звільнити громадян України, 
які набули членства в партії до 

введення або вже під час дії 
правового режиму воєнного 
стану в Україні, і після цього 
були мобілізовані до складу 

Збройних Сил України, або ж 
вступили на військову службу 

добровільно, від обов’язку 
зупиняти своє членство в 

політичній партії

зміни Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 8120
від 10.10.2022

ІІ



режиму воєнного 
стану)

32. Проекту Закону 
України «Про 

внесення змін до 
деяких законів 

України у 
зв’язку з 

впорядкуванням 
діяльності у 

сфері державної 
реєстрації 

речових прав на 
нерухоме майно 
та їх обтяжень та 

у сфері 
державної 
реєстрації 

юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 
громадських 
формувань 

(щодо судового 
контролю в сфері 

державної 
реєстрації)

Посилення гарантій захисту 
державною права власності 

фізичних та юридичних осіб на 
нерухоме майно, 

корпоративних прав, права 
власності на частку у 

статутному капіталі юридичної 
особи; розвитку та спрощення 

для громадян процедури 
отримання нотаріальних 

послуг; уникнення маніпуляцій 
під час спадкування; а також 

продовження руху у напрямку 
реформування найбільш 

важливих сфер суспільного 
життя з урахуванням досвіду 

інших країн та вивченням 
проблемних ситуацій в Україні

зміни Кабінет Міністрів 
України

Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 4338 від 
06.11.2020

№ 4338-1 від 
24.11.2020

ІІ

33. Проект Закону 
України "Про 

внесення змін до 
розділу ІІI 

"Прикінцеві та 
перехідні 

положення" 

В процесі удосконалення 
законодавства щодо 

дисциплінарних процедур та 
перспективи реалізації 

положень чинного 
законодавства щодо 

запровадження інституту 

зміни Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

березень ІІ



Закону України 
"Про Вищу раду 

правосуддя" 
щодо 

забезпечення 
ефективного 

розгляду 
дисциплінарних 

скарг Вищою 
радою 

правосуддя"

дисциплінарних інспекторів 
Вищої ради правосуддя, 

необхідно, в першу чергу, 
забезпечити ефективний 

розгляд дисциплінарних скарг 
Вищою радою правосуддя у 
порядку і строки, визначені 
законодавством, зменшити 
суттєве навантаження на 
дисциплінарний орган, 

зменшити кількість випадків 
подання заявниками 

неналежних або 
необґрунтованих 

дисциплінарних скарг, а також 
подання дисциплінарних скарг, 

що не відповідають вимогам 
закону або містять підстави для 

відмови у відкритті 
дисциплінарної справи.

З огляду значну кількість 
нерозглянутих скарг на суддів, 

питання вдосконалення та 
оптимізації процедури розгляду 

дисциплінарних скарг є 
нагальним для судової системи 

та потребує невідкладного 
вирішення шляхом внесення 

відповідних змін до 
законодавства

34. Проект Закону 
про внесення 

змін до Закону 
України "Про 

Суттєве підвищення правової 
захищеності прав і свобод 
людини та громадянина в 

Україні через особисту 

зміни Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 4316 від 
04.11.2020 

ІІІ



виконання 
рішень та 

застосування 
практики 

Європейського 
суду з прав 

людини" (щодо 
вдосконалення 

процедури 
виконання 

рішень 
Європейського 

суду з прав 
людини)

відповідальність посадових 
осіб, усунення систематичних 

порушень з боку посадових осіб 
норм Конвенції про захист прав 

людини і основоположних 
свобод, зменшення 

навантаження на видаткову 
частину Державного бюджету 

України та підтримання  іміджу 
України, як правової, 

соціальної  та демократичної 
держави.

35. Проект Закону 
про внесення 

змін до деяких 
законодавчих 
актів України 

щодо 
вдосконалення 

діяльності 
арбітражів

Підвищення інвестиційної 
привабливості України через 

призму розвитку та поширення 
альтернативних способів 

вирішення спорів, зокрема, 
міжнародного комерційного 

арбітражу.

зміни Кабінет Міністрів 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

№ 5347 від 
08.04.2021

ІІІ

36. Проект Закону 
внесення змін до 

Закону про 
виконання та 
застосування 

практики 
Європейського 

суду з прав 
людини  (нова 

редакція)

Удосконалення правового 
регулювання  проблематики 

виконання рішень 
Європейського суду з прав 
людини у відповідності до 

сучасного стану цих 
правовідносин

зміни Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

червень ІІ



37. Проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
Закону України 
про адвокатуру 
та адвокатську 
діяльність» 

Удосконалення правового 
регулювання у сфері 
адвокатури, посилення гарантій 
адвокатської діяльності, 
вдосконалення порядку доступу 
до адвокатської професії та 
удосконалення процедури 
притягнення адвоката до 
дисциплінарної 
відповідальності. 

зміни Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

березень ІІ

38. Проект Закону 
України «Про 
спрощення 
доступу до 
безоплатної 
правничої 
допомоги в 
умовах воєнного 
стану та під час 
повоєнної 
відбудови» 

Вдосконалення доступу до 
безоплатної правничої 
допомоги внутрішньо 
переміщених осіб та осіб, які 
постраждали внаслідок воєнної 
агресії. Забезпечення вище 
вказаних осіб безоплатною 
правничою допомогою, 
перекладачем тощо.

новий Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

червень IІІ

39. Проект Закону 
«Про внесення 
змін до 
Цивільного 
кодексу 
України»

Розширення кола об’єктів 
цивільних прав благами, що 
створюються та існують 
виключно у цифровому 
середовищі (віртуальні активи, 
цифровий контент тощо), та 
встановлена законом 
можливість поширення на такі 
об’єкти правового режиму речі, 
якщо це не суперечить їхній 
сутності, потребують

зміни Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

квітень ІІ



40. Проект Закону 
«Про внесення 
змін до Книги 
шостої 
Цивільного 
кодексу 
України»

Внесення змін до Цивільного 
кодексу обумовлене потребою 
включення до кола спадщини 
об’єктів цивільних прав, що 
створюються та існують 
виключно у цифровому 
середовищі, та моделювання 
правового регулювання 
відповідних  спадкових 
правовідносин

зміни Народні депутати 
України

Комітет з 
питань 

правової 
політики

травень ІІ

* - до плану законопроектної роботи пропонується не включати законопроекти, які прийнято у першому читанні та 
готуються до другого читання;
 
** - до плану законопроектної роботи пропонується включати законопроекти у сфері європейської інтеграції, які 
опрацьовуються комітетом до першого читання або готуються до другого читання


