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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про народну законодавчу ініціативу»  
 

 

Чинна редакція 

 

 

Редакція із запропонованими змінами 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 2129. Порушення порядку ведення 

передвиборної агітації, агітації під час підготовки і 

проведення референдуму з використанням засобів масової 

інформації та порядку участі в інформаційному 

забезпеченні виборів 

 

 

Порушення передбаченого законом порядку ведення 

передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення 

референдуму з використанням друкованих, електронних 

(аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в 

інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової 

інформації, в продукції інформаційного агентства будь-якому 

кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам 

власниками, посадовими чи службовими особами, творчими 

працівниками засобів масової інформації, інформаційних агентств - 

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Порушення заборони протягом визначеного законом часу у 

будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної 

агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної 

партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, 

цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи 

Стаття 2129. Порушення порядку ведення 

передвиборної агітації, агітації під час підготовки і 

проведення референдуму, агітації при здійсненні права 

народної законодавчої ініціативи з використанням 

засобів масової інформації та порядку участі в 

інформаційному забезпеченні виборів 

 

Порушення передбаченого законом порядку ведення 

передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення 

референдуму, агітації при здійсненні права народної 

законодавчої ініціативи з використанням друкованих, електронних 

(аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в 

інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової 

інформації, в продукції інформаційного агентства будь-якому 

кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам 

власниками, посадовими чи службовими особами, творчими 

працівниками засобів масової інформації, інформаційних агентств - 

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення заборони протягом визначеного законом часу у 

будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної 

агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної 

партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, 

цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи 
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службовими особами, творчими працівниками засобів масової 

інформації, інформаційних агентств - 

тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого 

процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також 

відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських, 

селищних, міських голів – 

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

службовими особами, творчими працівниками засобів масової 

інформації, інформаційних агентств - 

тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого 

процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також 

відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських, 

селищних, міських голів - 

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

Стаття 21210. Порушення обмежень щодо ведення 

передвиборної агітації, агітація в день проведення 

референдуму 

 

 

Здійснення передвиборної агітації особою, участь 

якої у передвиборній агітації заборонена законом, 

проведення передвиборної агітації поза строками, 

встановленими законом чи в місцях, що заборонені 

законом, здійснення передвиборної агітації у формах і 

засобами, що суперечать Конституції або законам України, 

або інше порушення встановлених законом обмежень щодо 

ведення передвиборної агітації, крім випадків, 

передбачених статтями 2129, 21213 та 21214 цього Кодексу, а 

так само агітація в день проведення референдуму – 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян 

від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до 

вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 21210. Порушення обмежень щодо ведення 

передвиборної агітації, агітації при здійсненні права 

народної законодавчої ініціативи, агітація в день 

проведення референдуму 

 

Здійснення передвиборної агітації, агітації при здійсненні 

права народної законодавчої ініціативи особою, участь якої у 

передвиборній агітації заборонена законом, проведення 

передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в 

місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у 

формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, 

або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення 

передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 2129, 

21213 та 21214 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення 

референдуму - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 

тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

Кримініальний кодекс України 
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Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права 

або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або 

комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача 

 

 

1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого 

виборчого права або права брати участь у референдумі, 

перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, 

ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена 

виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена 

комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні 

ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням, а 

також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без 

поважних причин - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, 

знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування 

насильства або знищення чи пошкодження майна, - 

караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років 

або позбавленням волі на той самий строк. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї 

статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом 

виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням 

свого службового становища, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи 

років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 

4. Втручання службової особи з використанням службового 

становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з 

референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене 

шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на 

рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму, - 

Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права 

або права брати участь у референдумі, здійсненню права народної 

законодавчої ініціативи, роботі виборчої комісії або комісії з 

референдуму чи діяльності офіційного спостерігача 

 

1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого 

виборчого права або права брати участь у референдумі, здійсненню 

права народної законодавчої ініціативи, перешкоджання 

діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи 

референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена 

ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або 

офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, 

поєднані з обманом або примушуванням, а також ухилення члена 

виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, 

знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування 

насильства або знищення чи пошкодження майна, - 

караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років 

або позбавленням волі на той самий строк. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї 

статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом 

виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням 

свого службового становища, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи 

років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 

4. Втручання службової особи з використанням службового 

становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з 

референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене 

шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на 

рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму, - 
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карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти 

років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти 

років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 

Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування політичної 

партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або 

місцевого референдуму 

 

 

1. Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів 

виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на 

виборах - 

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

2. Умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії 

особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка 

не має на те права, умисне здійснення внеску на користь політичної 

партії фізичною особою або від імені юридичної особи у великому 

розмірі, умисне надання фінансової (матеріальної) підтримки для 

здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або 

місцевого референдуму фізичною особою або від імені юридичної 

особи у великому розмірі чи особою, яка не має на те права, або від 

імені юридичної особи, яка не має на те права, а так само умисне 

отримання внеску на користь партії від особи, яка не має права 

здійснювати такий внесок, або у великому розмірі, умисне 

отримання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки 

у здійсненні передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або 

місцевого референдуму, умисне отримання такої фінансової 

(матеріальної) підтримки від особи, яка не має права надавати таку 

Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування політичної 

партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або 

місцевого референдуму, агітації за підтримання (непідтримання) 

народної законодавчої ініціативи 

 

1. Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів 

виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на 

виборах - 

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

2. Умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії 

особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має 

на те права, умисне здійснення внеску на користь політичної партії 

фізичною особою або від імені юридичної особи у великому розмірі, 

умисне надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення 

передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого 

референдуму фізичною особою або від імені юридичної особи у великому 

розмірі чи особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, 

яка не має на те права, а так само умисне отримання внеску на користь 

партії від особи, яка не має права здійснювати такий внесок, або у 

великому розмірі, умисне надання фінансової (матеріальної) 

підтримки для здійснення агітації за підтримання (непідтримання) 

народної законодавчої ініціативи особою, яка не має права надавати 

таку фінансову (матеріальну) підтримку, умисне отримання у великому 

розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної 

агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму, умисне 

отримання такої фінансової (матеріальної) підтримки від особи, яка не має 
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фінансову (матеріальну) підтримку, - 

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

 

 

 

 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинені повторно, - 

караються штрафом від трьохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий 

строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

4. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за 

попередньою змовою групою осіб, організованою групою або 

поєднані з вимаганням внеску чи фінансової (матеріальної) 

підтримки у здійсненні передвиборної агітації, агітації з 

всеукраїнського або місцевого референдуму, - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір 

суми грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, 

переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод 

нематеріального чи негрошового характеру, що у два чи більше 

разів перевищує встановлений законом максимальний розмір внеску 

на підтримку політичної партії чи максимальний розмір фінансової 

(матеріальної) підтримки на здійснення передвиборної агітації або 

права надавати таку фінансову (матеріальну) підтримку, умисне 

отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення 

агітації за підтримання (непідтримання) народної законодавчої 

ініціативи від особи, яка не має права надавати таку фінансову 

(матеріальну) підтримку, -  
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинені повторно, - 

караються штрафом від трьохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий 

строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

4. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за 

попередньою змовою групою осіб, організованою групою або 

поєднані з вимаганням внеску чи фінансової (матеріальної) 

підтримки у здійсненні передвиборної агітації, агітації з 

всеукраїнського або місцевого референдуму, - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. 

Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір 

суми грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, 

переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод 

нематеріального чи негрошового характеру, що у два чи більше 

разів перевищує встановлений законом максимальний розмір внеску 

на підтримку політичної партії чи максимальний розмір фінансової 

(матеріальної) підтримки на здійснення передвиборної агітації або 

агітації з референдуму. 
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агітації з референдуму. 

Стаття 160. Підкуп виборця, учасника референдуму 

 

 

 

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, 

учасником референдуму для себе чи третьої особи неправомірної 

вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з 

безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права 

голосу (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій 

дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування 

за окремого кандидата на виборах або відмова від такого 

голосування, передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для 

голосування на референдумі) іншій особі), незалежно від 

фактичного волевиявлення особи та результатів голосування - 

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк. 

 

 

 

 

 

2. Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику 

референдуму неправомірної вигоди за вчинення або невчинення 

будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого 

виборчого права чи права на участь у референдумі (відмова від 

участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці 

референдуму) більше одного разу, голосування за окремого 

кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої 

організації політичної партії або відмова від такого голосування, 

передача виборчого бюлетеня іншій особі), - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

Стаття 160. Підкуп виборця, учасника референдуму, 

громадян під час проведення агітації за підтримання 

(непідтримання) народної законодавчої ініціативи 
 

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, 

учасником референдуму, громадянином під час проведення 

агітації за підтримання (непідтримання) народної законодавчої 

ініціативи для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за 

вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з 

безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права 

голосу (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій 

дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування 

за окремого кандидата на виборах або відмова від такого 

голосування, передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для 

голосування на референдумі) іншій особі), права підтримати 

народну законодавчу ініціативу (передача свого електронного 

підпису для підтримки народної законодавчої ініціативи іншій 

особі), незалежно від фактичного волевиявлення особи та 

результатів голосування - 

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або обмеженням волі на той самий строк. 

2. Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику 

референдуму, громадянину під час проведення агітації за 

підтримання (непідтримання) народної законодавчої ініціативи 
неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, 

пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого 

права чи права на участь у референдумі (відмова від участі в 

голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці 

референдуму) більше одного разу, голосування за окремого 

кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої 

організації політичної партії або відмова від такого голосування, 
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позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 

від одного до трьох років. 

 

 

 

 

 

3. Здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму) 

шляхом надання підприємствам, установам, організаціям 

неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів (крім товарів, 

що містять візуальні зображення найменування, символіки, прапора 

політичної партії, вартість яких не перевищує розміру, 

встановленого законодавством), робіт, послуг - 

карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох 

років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк від одного до трьох років. 

 

4. Дії, передбачені частиною другою або третьою цієї статті, 

вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або 

членом виборчої комісії чи комісії з референдуму, членом 

ініціативної групи референдуму, кандидатом або його довіреною 

особою на виборах, представником політичної партії чи місцевої 

організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії з 

референдуму, уповноваженою особою політичної партії чи місцевої 

організації політичної партії, офіційним спостерігачем на виборах 

або референдумі, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи 

років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від одного до трьох років. 

Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід 

розуміти кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або 

передача виборчого бюлетеня іншій особі), права підтримати 

народну законодавчу ініціативу (передача свого електронного 

підпису для підтримки народної законодавчої ініціативи іншій 

особі), - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або 

позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 

від одного до трьох років. 

3. Здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму), 

агітації за підтримання (непідтримання) народної законодавчої 

ініціативи шляхом надання підприємствам, установам, 

організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів 

(крім товарів, що містять візуальні зображення найменування, 

символіки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує 

розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг - 

карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох 

років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк від одного до трьох років. 

4. Дії, передбачені частиною другою або третьою цієї статті, 

вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або 

членом виборчої комісії чи комісії з референдуму, членом 

ініціативної групи референдуму, кандидатом або його довіреною 

особою на виборах, представником політичної партії чи місцевої 

організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії з 

референдуму, уповноваженою особою політичної партії чи місцевої 

організації політичної партії, офіційним спостерігачем на виборах 

або референдумі, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи 

років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю на строк від одного до трьох років. 

Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід 

розуміти кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або 
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нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які пропонують, 

обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав. 

 

нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які пропонують, 

обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав. 

 

 

Регламент Верховної Ради України 

Стаття 1. Правові засади роботи Верховної Ради України 

 

1. Порядок роботи Верховної Ради України (далі - Верховна 

Рада), її органів та посадових осіб, засади формування, організації 

діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді встановлюються 

Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України (далі - 

Регламент) та законами України «Про комітети Верховної Ради 

України», «Про статус народного депутата України», про тимчасові 

слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові 

спеціальні комісії Верховної Ради України. 

 

2. Регламент встановлює порядок підготовки і проведення 

сесій Верховної Ради, її засідань, формування державних органів, 

визначає законодавчу процедуру, процедуру розгляду інших питань, 

віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних 

функцій Верховної Ради. Особливості здійснення контрольних 

функцій Верховної Ради у сферах національної безпеки і оборони 

визначаються Законом України «Про національну безпеку 

України». 

Стаття 1. Правові засади роботи Верховної Ради України 

 

1. Порядок роботи Верховної Ради України (далі - Верховна 

Рада), її органів та посадових осіб, засади формування, організації 

діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді встановлюються 

Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України (далі - 

Регламент) та законами України «Про комітети Верховної Ради 

України», «Про статус народного депутата України», «Про народну 

законодавчу ініціативу», про тимчасові слідчі комісії, спеціальну 

тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної 

Ради України.  

2. Регламент встановлює порядок підготовки і проведення 

сесій Верховної Ради, її засідань, формування державних органів, 

визначає законодавчу процедуру, процедуру розгляду інших питань, 

віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних 

функцій Верховної Ради. Особливості здійснення контрольних 

функцій Верховної Ради у сферах національної безпеки і оборони 

визначаються Законом України «Про національну безпеку 

України». 

Стаття 20. Порядок денний сесії Верховної Ради 

 

1. Порядок денний сесії Верховної Ради затверджується 

Верховною Радою на кожну чергову сесію. 

2. Порядок денний сесії Верховної Ради включає два розділи: 

перший - питання, повністю підготовлені для розгляду 

Верховною Радою і у встановленому порядку надані народним 

Стаття 20. Порядок денний сесії Верховної Ради 

 

1. Порядок денний сесії Верховної Ради затверджується 

Верховною Радою на кожну чергову сесію. 

2. Порядок денний сесії Верховної Ради включає два розділи: 

перший - питання, повністю підготовлені для розгляду 

Верховною Радою і у встановленому порядку надані народним 
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депутатам; 

другий - питання, підготовку і доопрацювання яких Верховна 

Рада доручає здійснити комітетам, тимчасовим спеціальним 

комісіям, а також законопроекти, визначені Президентом України 

як невідкладні. 

 

3. Порядок денний сесії Верховної Ради має містити 

інформацію про назви, реєстраційні номери та дати реєстрації 

проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради, суб'єктів 

права законодавчої ініціативи; відомості щодо невідкладності 

розгляду; назву головного комітету, тимчасової спеціальної комісії 

чи тимчасової слідчої комісії, відповідальних за підготовку питання 

до розгляду Верховною Радою. 

4. До порядку денного сесії Верховної Ради включаються 

позачергово без голосування: 

1) закони, повернуті з пропозиціями Президента України на 

повторний розгляд; 

2) проект закону про Державний бюджет України на 

наступний рік; 

3) законопроекти, які готуються (підготовлені) за 

дорученням Верховної Ради до другого чи третього читання; 

Відсутній 

 

4) питання про складення присяги, питання про призначення, 

обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на 

призначення і звільнення з посад, а також питання щодо здійснення 

парламентського контролю, розгляд яких є виключним правом 

Верховної Ради у випадках, передбачених Конституцією України та 

законами України; 

5) щорічні та позачергові послання Президента України про 

внутрішнє і зовнішнє становище України; 

6) Бюджетна декларація та звіт про виконання Державного 

бюджету України; 

депутатам; 

другий - питання, підготовку і доопрацювання яких Верховна 

Рада доручає здійснити комітетам, тимчасовим спеціальним 

комісіям, законопроекти, а також законопроекти, визначені 

Президентом України як невідкладні, та внесені у порядку народної 

законодавчої ініціативи.  
3. Порядок денний сесії Верховної Ради має містити 

інформацію про назви, реєстраційні номери та дати реєстрації 

проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради, суб'єктів 

права законодавчої ініціативи; відомості щодо невідкладності 

розгляду; назву головного комітету, тимчасової спеціальної комісії 

чи тимчасової слідчої комісії, відповідальних за підготовку питання 

до розгляду Верховною Радою. 

4. До порядку денного сесії Верховної Ради включаються 

позачергово без голосування: 

1) закони, повернуті з пропозиціями Президента України на 

повторний розгляд; 

2) проект закону про Державний бюджет України на 

наступний рік; 

3) законопроекти, які готуються (підготовлені) за 

дорученням Верховної Ради до другого чи третього читання; 

3-1) законопроекти, внесені у порядку народної 

законодавчої ініціативи.  
4) питання про складення присяги, питання про призначення, 

обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на 

призначення і звільнення з посад, а також питання щодо здійснення 

парламентського контролю, розгляд яких є виключним правом 

Верховної Ради у випадках, передбачених Конституцією України та 

законами України; 

5) щорічні та позачергові послання Президента України про 

внутрішнє і зовнішнє становище України; 

6) Бюджетна декларація та звіт про виконання Державного 

бюджету України; 
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7) проекти законів про надання згоди на обов'язковість 

міжнародних договорів України та денонсацію міжнародних 

договорів України; 

8) питання організації роботи Верховної Ради та її органів; 

10) інші питання, передбачені в цьому Регламенті. 

7) проекти законів про надання згоди на обов'язковість 

міжнародних договорів України та денонсацію міжнародних 

договорів України; 

8) питання організації роботи Верховної Ради та її органів; 

10) інші питання, передбачені в цьому Регламенті. 

Стаття 89. Право законодавчої ініціативи 

 

1. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить 

Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів 

України і Національному банку України. 

Відсутній 

 

 

 

 

 

2. Кабінет Міністрів України має виключне право на 

внесення проекту закону про Державний бюджет України. 

3. Проект закону про надання згоди на обов'язковість 

міжнародних договорів України вносить Президент України або 

Кабінет Міністрів України. 

4. Проекти резолюцій, декларацій, звернень, заяв вносять 

народні депутати. 

5. Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом 

внесення до Верховної Ради: 

1) проектів законів, постанов; 

2) проектів інших актів Верховної Ради; 

3) пропозицій до законопроектів; 

4) поправок до законопроектів. 

6. Основні терміни, використані в цьому розділі та 

Регламенті, мають таке значення: 

1) законопроект - проекти законів, постанов Верховної Ради, 

які містять положення нормативного характеру; 

Стаття 89. Право законодавчої ініціативи 

 

1. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить 

Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів 

України і Національному банку України. 

На вимогу не менш двохсот п’ятдесяти тисяч громадян 

України до Верховної Ради у порядку народної законодавчої 

ініціативи можуть бути внесені законопроекти, що 

розглядаються нею позачергово. Порядок, умови та форми 

участі народу у законодавчому процесі визначаються Законом 

України «Про народну законодавчу ініціативу». 

2. Кабінет Міністрів України має виключне право на 

внесення проекту закону про Державний бюджет України. 

3. Проект закону про надання згоди на обов'язковість 

міжнародних договорів України вносить Президент України або 

Кабінет Міністрів України. 

4. Проекти резолюцій, декларацій, звернень, заяв вносять 

народні депутати. 

5. Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом 

внесення до Верховної Ради: 

1) проектів законів, постанов; 

2) проектів інших актів Верховної Ради; 

3) пропозицій до законопроектів; 

4) поправок до законопроектів. 

6. Основні терміни, використані в цьому розділі та 

Регламенті, мають таке значення: 

1) законопроект - проекти законів, постанов Верховної Ради, 

які містять положення нормативного характеру; 
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2) проект іншого акта - проекти постанов, резолюцій, 

декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, 

організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради; 

3) пропозиції - внесення змін до тексту законопроекту 

(статей, їх частин, пунктів, речень), зміни порядку розміщення, 

об'єднання розділів, глав, статей, їх частин і пунктів, а також 

виділення тих чи інших положень в окремі розділи, глави, статті; 

4) поправка - внесення виправлень, уточнень, усунення 

помилок, суперечностей у тексті законопроекту. 

7. Пропозиції вносяться письмово до законопроекту, який 

готується до другого читання, в редакції, яка передбачає конкретну 

зміну, доповнення або виключення певних положень із тексту 

законопроекту. 

8. Пропозиція щодо структурних частин законопроекту має 

містити послідовно викладені назви розділів, глав, а в разі 

необхідності - статей, частин чи пунктів законопроекту. 

9. Поправка може бути внесена письмово до законопроекту, 

який готується до другого і третього читань, а також усно під час 

розгляду законопроекту в другому читанні на пленарному засіданні 

Верховної Ради 

2) проект іншого акта - проекти постанов, резолюцій, 

декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, 

організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради; 

3) пропозиції - внесення змін до тексту законопроекту 

(статей, їх частин, пунктів, речень), зміни порядку розміщення, 

об'єднання розділів, глав, статей, їх частин і пунктів, а також 

виділення тих чи інших положень в окремі розділи, глави, статті; 

4) поправка - внесення виправлень, уточнень, усунення 

помилок, суперечностей у тексті законопроекту. 

7. Пропозиції вносяться письмово до законопроекту, який 

готується до другого читання, в редакції, яка передбачає конкретну 

зміну, доповнення або виключення певних положень із тексту 

законопроекту. 

8. Пропозиція щодо структурних частин законопроекту має 

містити послідовно викладені назви розділів, глав, а в разі 

необхідності - статей, частин чи пунктів законопроекту. 

9. Поправка може бути внесена письмово до законопроекту, 

який готується до другого і третього читань, а також усно під час 

розгляду законопроекту в другому читанні на пленарному засіданні 

Верховної Ради 

Стаття 90. Оформлення законопроектів, проектів інших 

актів 

 

1. Законопроект, проект іншого акта має бути оформлений 

відповідно до вимог закону, цього Регламенту та інших прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів. 

2. Законопроект, проект іншого акта подається до Верховної 

Ради за підписом особи, яка має право законодавчої ініціативи або 

представляє орган, наділений таким правом. 

3. Якщо законопроект, проект іншого акта ініційовано 

кількома народними депутатами, ініціатором його внесення 

вважається народний депутат, прізвище (підпис) якого на ньому 

зазначено першим. У разі якщо зазначений народний депутат 

Стаття 90. Оформлення законопроектів, проектів інших актів 

 

 

1. Законопроект, проект іншого акта має бути оформлений 

відповідно до вимог закону, цього Регламенту та інших прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів. 

2. Законопроект, проект іншого акта подається до Верховної 

Ради за підписом особи, яка має право законодавчої ініціативи або 

представляє орган, наділений таким правом. 

3. Якщо законопроект, проект іншого акта ініційовано 

кількома народними депутатами, ініціатором його внесення 

вважається народний депутат, прізвище (підпис) якого на ньому 

зазначено першим. У разі якщо зазначений народний депутат 
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відкликає свій підпис, ініціатором вважається той, чиє прізвище є 

наступним. 

4. Ініціатор внесення чи представник суб'єкта права 

законодавчої ініціативи має право на доповідь законопроекту, 

проекту іншого акта на пленарному засіданні Верховної Ради та на 

засіданні головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії з 

цього питання. 

 

 

 

5. Законопроект, щодо якого Верховною Радою приймалося 

рішення стосовно вимог до його основних положень, принципів чи 

критеріїв, повинен відповідати цим вимогам. 

6. Законопроект, у якому пропонується внести зміни до 

закону (законів), не може поєднуватися зі змінами до Конституції 

України. Законопроект може передбачати внесення змін лише до 

тексту первинного законодавчого акта (закону, кодексу, основ 

законодавства тощо), а не до закону про внесення змін до цього 

законодавчого акта. 

7. Кожен законопроект повинен містити положення щодо 

порядку набрання ним чинності. 

8. Якщо для реалізації положень поданого законопроекту 

після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни 

мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього 

законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором 

окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік 

законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких 

необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі 

його прийняття. 

9. До проектів інших актів, зазначених у пункті 2 частини 

шостої статті 89 цього Регламенту, альтернативні проекти 

відповідних актів не вносяться. 

відкликає свій підпис, ініціатором вважається той, чиє прізвище є 

наступним. 

4. Ініціатор внесення чи представник суб'єкта права 

законодавчої ініціативи має право на доповідь законопроекту, 

проекту іншого акта, а представник ініціативної групи, 

законопроект якої внесений до Верховної Ради в порядку 

народної законодавчої ініціативи на представлення 

законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради та на 

засіданні головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії з 

цього питання. 

5. Законопроект, щодо якого Верховною Радою приймалося 

рішення стосовно вимог до його основних положень, принципів чи 

критеріїв, повинен відповідати цим вимогам. 

6. Законопроект, у якому пропонується внести зміни до 

закону (законів), не може поєднуватися зі змінами до Конституції 

України. Законопроект може передбачати внесення змін лише до 

тексту первинного законодавчого акта (закону, кодексу, основ 

законодавства тощо), а не до закону про внесення змін до цього 

законодавчого акта. 

7. Кожен законопроект повинен містити положення щодо 

порядку набрання ним чинності. 

8. Якщо для реалізації положень поданого законопроекту 

після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни 

мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього 

законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором 

окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік 

законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких 

необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі 

його прийняття. 

9. До проектів інших актів, зазначених у пункті 2 частини 

шостої статті 89 цього Регламенту, альтернативні проекти 

відповідних актів не вносяться. 

Стаття 91. Супровідні документи до законопроекту, проекту Стаття 91. Супровідні документи до законопроекту, проекту 
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іншого акта 

 

1. Законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію 

разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді 

прийняти за результатами його розгляду, списком авторів 

законопроекту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на 

пленарному засіданні та пояснювальною запискою, яка має містити: 

1) обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, 

цілей, завдань і основних його положень та місця в системі 

законодавства; 

2) обґрунтування очікуваних соціально-економічних, 

правових та інших наслідків застосування закону після його 

прийняття; 

3) інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту. 

2. Зазначені в частині першій цієї статті документи 

подаються письмово разом з їх електронним файлом. 

3. У разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, 

прийняття якого призведе до зміни показників бюджету 

(надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб'єкт права 

законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне 

обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни 

показників бюджету передбачають зменшення надходжень 

бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, 

проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих 

актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Законопроект, проект іншого акта (крім проектів законів про 

Державний бюджет України, про внесення змін до закону про 

Державний бюджет України, про ратифікацію міжнародних 

договорів України щодо одержання Україною від іноземних держав, 

банків і міжнародних фінансових організацій позик, не 

передбачених Державним бюджетом України) не має містити 

положень, прийняття яких призведе до збільшення державного 

іншого акта 

 

1. Законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію 

разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді 

прийняти за результатами його розгляду, списком авторів 

законопроекту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на 

пленарному засіданні та пояснювальною запискою, яка має містити: 

1) обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, 

цілей, завдань і основних його положень та місця в системі 

законодавства; 

2) обґрунтування очікуваних соціально-економічних, 

правових та інших наслідків застосування закону після його 

прийняття; 

3) інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту. 

2. Зазначені в частині першій цієї статті документи 

подаються письмово разом з їх електронним файлом. 

3. У разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, 

прийняття якого призведе до зміни показників бюджету 

(надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб'єкт права 

законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне 

обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни 

показників бюджету передбачають зменшення надходжень 

бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, 

проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих 

актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

Законопроект, проект іншого акта (крім проектів законів про 

Державний бюджет України, про внесення змін до закону про 

Державний бюджет України, про ратифікацію міжнародних 

договорів України щодо одержання Україною від іноземних держав, 

банків і міжнародних фінансових організацій позик, не 

передбачених Державним бюджетом України) не має містити 

положень, прийняття яких призведе до збільшення державного 
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боргу і державних гарантій. 

4. Якщо реалізація законопроекту, проекту іншого акта не 

впливає на показники бюджету, про це зазначається в 

пояснювальній записці. 

5. У разі внесення законопроекту, остаточне прийняття 

рішення щодо якого можливе лише за результатами референдуму, 

ця обставина повинна бути зазначена у пояснювальній записці. 

6. До законопроекту про внесення змін до законів додається 

порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень 

(статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного закону та нову його 

редакцію з урахуванням запропонованих змін. 

7. Якщо законопроект, проект іншого акта вноситься за 

погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади, 

до нього додається таке погодження. 

Відсутня 

боргу і державних гарантій. 

4. Якщо реалізація законопроекту, проекту іншого акта не 

впливає на показники бюджету, про це зазначається в 

пояснювальній записці. 

5. У разі внесення законопроекту, остаточне прийняття 

рішення щодо якого можливе лише за результатами референдуму, 

ця обставина повинна бути зазначена у пояснювальній записці. 

6. До законопроекту про внесення змін до законів додається 

порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень 

(статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного закону та нову його 

редакцію з урахуванням запропонованих змін. 

7. Якщо законопроект, проект іншого акта вноситься за 

погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади, 

до нього додається таке погодження. 

8. У разі подання на реєстрацію законопроекту, внесеного 

до Верховної Ради в порядку народної законодавчої ініціативи, до 

нього додається підготовлена Апаратом Верховної Ради 

інформаційна довідка щодо кількості підписів на підтримку 

законопроекту. 

Стаття 97. Справа законопроекту 

 

1. Щодо кожного законопроекту, включеного до порядку 

денного сесії Верховної Ради, Апарат Верховної Ради та головний 

комітет ведуть справу законопроекту. Справа законопроекту 

містить документи, внесені в порядку законодавчої ініціативи, 

документи, підготовлені в процесі розробки, розгляду, 

доопрацювання, прийняття відповідного законопроекту Верховною 

Радою, а також документи, які підготовлені органами Верховної 

Ради, державними органами, установами і організаціями за 

зверненням Верховної Ради. 

2. До справи законопроекту в хронологічному порядку їх 

внесення, подання, направлення, розгляду або прийняття 

включаються: 

Стаття 97. Справа законопроекту 

 

1. Щодо кожного законопроекту, включеного до порядку 

денного сесії Верховної Ради, Апарат Верховної Ради та головний 

комітет ведуть справу законопроекту. Справа законопроекту 

містить документи, внесені в порядку законодавчої ініціативи, 

документи, підготовлені в процесі розробки, розгляду, 

доопрацювання, прийняття відповідного законопроекту Верховною 

Радою, а також документи, які підготовлені органами Верховної 

Ради, державними органами, установами і організаціями за 

зверненням Верховної Ради. 

2. До справи законопроекту в хронологічному порядку їх 

внесення, подання, направлення, розгляду або прийняття 

включаються: 
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1) законопроект, у тому числі альтернативний 

(альтернативні), у разі його (їх) внесення в установленому порядку, 

пояснювальні записки до нього (них) та інші супровідні документи; 

2) проекти альтернативних рішень, що надходили, і рішення 

Верховної Ради щодо розробки, доопрацювання, прийняття 

відповідного законопроекту; 

3) усі проміжні редакції, у тому числі й альтернативні, 

відповідного законопроекту, які вносилися на попередній розгляд, 

редакції на перше, друге, третє чи повторні перше і друге читання, а 

також пояснювальні записки до них та інші супровідні документи; 

Відсутній 

 

 

 

4) пропозиції і поправки до законопроекту, внесені в 

установленому порядку; 

5) висновки щодо законопроекту та дані експертиз, 

інформаційних чи наукових досліджень, виконаних щодо 

законопроекту за дорученням Верховної Ради; 

6) висновки комітетів щодо законопроекту; 

7) протоколи або витяги з протоколів засідань головного 

комітету щодо законопроекту та стенограми відповідних засідань у 

разі їх ведення; 

8) витяги із протоколів і стенограм пленарних засідань 

Верховної Ради, які містять інформацію про розгляд відповідного 

законопроекту; 

9) дані про результати поіменного голосування щодо 

законопроекту; 

10) пропозиції Президента України щодо законопроекту; 

11) документи про результати і наслідки референдуму щодо 

цього законопроекту; 

12) листи, якими супроводжувалися документи до 

законопроекту (закону); 

1) законопроект, у тому числі альтернативний 

(альтернативні), у разі його (їх) внесення в установленому порядку, 

пояснювальні записки до нього (них) та інші супровідні документи; 

2) проекти альтернативних рішень, що надходили, і рішення 

Верховної Ради щодо розробки, доопрацювання, прийняття 

відповідного законопроекту; 

3) усі проміжні редакції, у тому числі й альтернативні, 

відповідного законопроекту, які вносилися на попередній розгляд, 

редакції на перше, друге, третє чи повторні перше і друге читання, а 

також пояснювальні записки до них та інші супровідні документи; 

3-1) інформаційна довідка щодо кількості підписів на 

підтримку законопроекту, внесеного до Верховної Ради в 

порядку народної законодавчої ініціативи;  

4) пропозиції і поправки до законопроекту, внесені в 

установленому порядку; 

5) висновки щодо законопроекту та дані експертиз, 

інформаційних чи наукових досліджень, виконаних щодо 

законопроекту за дорученням Верховної Ради; 

6) висновки комітетів щодо законопроекту; 

7) протоколи або витяги з протоколів засідань головного 

комітету щодо законопроекту та стенограми відповідних засідань у 

разі їх ведення; 

8) витяги із протоколів і стенограм пленарних засідань 

Верховної Ради, які містять інформацію про розгляд відповідного 

законопроекту; 

9) дані про результати поіменного голосування щодо 

законопроекту; 

10) пропозиції Президента України щодо законопроекту; 

11) документи про результати і наслідки референдуму щодо 

цього законопроекту; 

12) листи, якими супроводжувалися документи до 

законопроекту (закону); 

13) текст закону в остаточній редакції; 
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13) текст закону в остаточній редакції; 

14) законопроекти та інші документи, пов'язані з розробкою і 

розглядом Верховною Радою актів про зміну чи скасування цього 

закону. 

3. До справи законопроекту включаються перші примірники 

друкованого тексту, оригінали документів з печатками та 

власноручними підписами; у разі відсутності оригіналів документів 

до справи законопроекту включаються посвідчені в установленому 

порядку їх копії 

14) законопроекти та інші документи, пов'язані з розробкою і 

розглядом Верховною Радою актів про зміну чи скасування цього 

закону. 

3. До справи законопроекту включаються перші примірники 

друкованого тексту, оригінали документів з печатками та 

власноручними підписами; у разі відсутності оригіналів документів 

до справи законопроекту включаються посвідчені в установленому 

порядку їх копії. 

Стаття 100. Альтернативні законопроекти 

 

1. Альтернативними вважаються законопроекти, які містять 

положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за 

суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних 

відносин. 

Відсутній 
 

 

 

2. Альтернативний законопроект може бути внесений не 

пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам 

першого законопроекту з відповідного питання. 

3. Альтернативні законопроекти до повторного першого 

читання можуть бути внесені в 10-денний строк з дня направлення 

на повторне перше читання законопроекту, щодо якого він є 

альтернативним. 

4. Після прийняття законопроекту в першому читанні 

внесення альтернативних законопроектів щодо нього не 

допускається. 

Стаття 100. Альтернативні законопроекти 

 

1. Альтернативними вважаються законопроекти, які містять 

положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за 

суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних 

відносин.  

До законопроекту, внесеного за народною законодавчою 

ініціативою, не може бути внесено альтернативний 

законопроект іншими суб’єктами права законодавчої 

ініціативи. 

2. Альтернативний законопроект може бути внесений не 

пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам 

першого законопроекту з відповідного питання. 

3. Альтернативні законопроекти до повторного першого 

читання можуть бути внесені в 10-денний строк з дня направлення 

на повторне перше читання законопроекту, щодо якого він є 

альтернативним. 

4. Після прийняття законопроекту в першому читанні 

внесення альтернативних законопроектів щодо нього не 

допускається. 

Стаття 106. Розгляд законопроектів, прийнятих Верховною 

Радою попереднього скликання в першому і наступних читаннях 

 

 

Стаття 106. Розгляд законопроектів, прийнятих Верховною 

Радою попереднього скликання в першому і наступних читаннях, а 

також законопроектів, внесених за народною законодавчою 

ініціативою, які не були розглянуті Верховною Радою 
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1. Голова Верховної Ради України попереднього скликання 

подає новообраній Верховній Раді перелік законопроектів, законів, 

повернутих з пропозиціями Президента України, розгляд яких не 

було завершено прийняттям остаточного рішення щодо них 

Верховною Радою попереднього скликання. До переліку додаються 

звіт про виконану роботу щодо підготовки та розгляду цих питань, а 

також справи незавершених законопроектів. 

2. Прийняті Верховною Радою попереднього скликання в 

першому чи наступних читаннях законопроекти, але не прийняті в 

цілому, готуються і розглядаються Верховною Радою нового 

скликання за процедурою підготовки до другого читання, 

встановленою цим Регламентом. 

Відсутня 

попереднього скликання 

 

1. Голова Верховної Ради України попереднього скликання 

подає новообраній Верховній Раді перелік законопроектів, законів, 

повернутих з пропозиціями Президента України, розгляд яких не 

було завершено прийняттям остаточного рішення щодо них 

Верховною Радою попереднього скликання. До переліку додаються 

звіт про виконану роботу щодо підготовки та розгляду цих питань, а 

також справи незавершених законопроектів. 

2. Прийняті Верховною Радою попереднього скликання в 

першому чи наступних читаннях законопроекти, але не прийняті в 

цілому, готуються і розглядаються Верховною Радою нового 

скликання за процедурою підготовки до другого читання, 

встановленою цим Регламентом. 

3. Якщо законопроект, внесений за народною 

законодавчою ініціативою на розгляд Верховної Ради, не 

розглянутий Верховною Радою поточного скликання, то він 

включається до порядку денного Верховної Ради нового 

скликання і розглядається позачергово. 

Стаття 130. Підготовка тексту прийнятого закону для 

підпису Головою Верховної Ради України 

 

1. Текст закону, прийнятий Верховною Радою, не пізніш як у 

десятиденний строк оформляється головним комітетом, візується 

головою комітету та керівником секретаріату цього комітету чи 

особами, які виконують їх обов'язки, керівником юридичного 

підрозділу та керівником підрозділу, на який в установленому 

порядку покладено функцію з оформлення на підпис Голові 

Верховної Ради України прийнятих Верховною Радою актів, і 

подається на підпис Голові Верховної Ради України. Якщо текст 

закону завізований із зауваженнями, вони разом із текстом закону 

подаються Голові Верховної Ради України. 

2. Голова Верховної Ради України підписує поданий на 

Стаття 130. Підготовка тексту прийнятого закону для 

підпису Головою Верховної Ради України 

 

1. Текст закону, прийнятий Верховною Радою, не пізніш як у 

десятиденний строк оформляється головним комітетом, візується 

головою комітету та керівником секретаріату цього комітету чи 

особами, які виконують їх обов'язки, керівником юридичного 

підрозділу та керівником підрозділу, на який в установленому 

порядку покладено функцію з оформлення на підпис Голові 

Верховної Ради України прийнятих Верховною Радою актів, і 

подається на підпис Голові Верховної Ради України. Якщо текст 

закону завізований із зауваженнями, вони разом із текстом закону 

подаються Голові Верховної Ради України. 

2. Голова Верховної Ради України підписує поданий на 
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підпис закон не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його 

подання, крім випадків, передбачених цим Регламентом. 

 

3. У разі виявлення порушень законодавчої процедури, 

передбаченої цим Регламентом, наслідком чого може бути 

скасування результатів голосування, а також у разі подання на 

підпис Голові Верховної Ради України тексту закону, не 

ідентичного тексту законопроекту, прийнятого Верховною Радою, 

народний депутат у дводенний строк може письмово звернутися до 

Голови Верховної Ради України з обґрунтованою пропозицією про 

внесення уточнень до прийнятого закону. У цьому разі Голова 

Верховної Ради України не підписує закон без розгляду зазначених 

пропозицій Верховною Радою у порядку, передбаченому цим 

Регламентом (стаття 48). 

4. Підписаний закон Голова Верховної Ради України 

невідкладно направляє Президентові України. 

підпис закон не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його 

подання, крім випадків, передбачених цим Регламентом та Законом 

України  «Про народну законодавчу ініціативу». 

3. У разі виявлення порушень законодавчої процедури, 

передбаченої цим Регламентом, наслідком чого може бути 

скасування результатів голосування, а також у разі подання на 

підпис Голові Верховної Ради України тексту закону, не 

ідентичного тексту законопроекту, прийнятого Верховною Радою, 

народний депутат у дводенний строк може письмово звернутися до 

Голови Верховної Ради України з обґрунтованою пропозицією про 

внесення уточнень до прийнятого закону. У цьому разі Голова 

Верховної Ради України не підписує закон без розгляду зазначених 

пропозицій Верховною Радою у порядку, передбаченому цим 

Регламентом (стаття 48). 

4. Підписаний закон Голова Верховної Ради України 

невідкладно направляє Президентові України. 

Відсутня Глава 22-1 

«ПОВТОРНИЙ РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ 

ЗАКОНІВ, ПОВЕРНЕНИХ У ПОРЯДКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 

НАРОДНОЇ ВИМОГИ» 

Стаття 131-1 Порядок повторного розгляду Верховною 

Радою законів, повернених у порядку реалізації права народної 

вимоги 

1. Повторний розгляд Верховною Радою законів, 

повернених у порядку реалізації права народної вимоги 

здійснюється відповідно до Закону України  «Про народну 

законодавчу ініціативу». 

Закон України «Про комітети Верховної Ради України» 
Стаття 12. Законопроектна функція комітетів 

 

1. Законопроектна функція комітетів полягає в: 

1) розробці проектів законів, інших актів Верховної Ради 

України; 

Стаття 12. Законопроектна функція комітетів 

 

1. Законопроектна функція комітетів полягає в: 

1) розробці проектів законів, інших актів Верховної Ради 

України; 
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2) попередньому розгляді та підготовці висновків і 

пропозицій щодо законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої 

ініціативи на розгляд Верховної Ради України; 

Відсутній 

 

 

3) доопрацюванні за дорученням Верховної Ради України 

окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та 

наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою 

України актів у цілому); 

4) попередньому розгляді та підготовці висновків і 

пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального, національно-

культурного розвитку, охорони довкілля, а також наданні згоди на 

обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України; 

5) узагальненні зауважень і пропозицій, що надійшли до 

законопроектів; 

6) внесенні пропозицій щодо перспективного планування 

законопроектної роботи. 

2) попередньому розгляді та підготовці висновків і 

пропозицій щодо законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої 

ініціативи на розгляд Верховної Ради України; 

2-1) опрацюванні народних законодавчих ініціатив 

відповідно до Закону України  «Про народну законодавчу 

ініціативу»; 
3) доопрацюванні за дорученням Верховної Ради України 

окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та 

наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою 

України актів у цілому); 

4) попередньому розгляді та підготовці висновків і 

пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального, національно-

культурного розвитку, охорони довкілля, а також наданні згоди на 

обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України; 

5) узагальненні зауважень і пропозицій, що надійшли до 

законопроектів; 

6) внесенні пропозицій щодо перспективного планування 

законопроектної роботи. 

Стаття 16. Обов'язки комітетів при здійсненні 

законопроектної функції 

 

1. Комітети при здійсненні законопроектної функції 

зобов'язані: 

1) організовувати розробку проектів законів та інших актів за 

дорученням Верховної Ради України; 

2) розглядати в порядку і строки, встановлені Регламентом 

Верховної Ради України, проекти актів Верховної Ради України та 

подавати їх на розгляд Верховної Ради України; 

 

 

3) готувати висновки щодо проектів актів Верховної Ради 

України, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи; 

Стаття 16. Обов'язки комітетів при здійсненні 

законопроектної функції 

 

1. Комітети при здійсненні законопроектної функції 

зобов'язані: 

1) організовувати розробку проектів законів та інших актів за 

дорученням Верховної Ради України; 

2) розглядати в порядку і строки, встановлені Регламентом 

Верховної Ради України, проекти актів Верховної Ради України, 

народні законодавчі ініціативи відповідно до Закону України  

«Про народну законодавчу ініціативу», та подавати їх на розгляд 

Верховної Ради України; 

3) готувати висновки щодо проектів актів Верховної Ради 

України, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи; 
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4) розглядати та узагальнювати висновки інших комітетів та 

готувати їх на розгляд Верховної Ради України в разі, якщо комітет 

визначено згідно з Регламентом Верховної Ради України головним з 

опрацювання відповідного проекту акта Верховної Ради України; 

5) доопрацьовувати проекти актів Верховної Ради України за 

дорученням Верховної Ради України за результатами розгляду їх у 

першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих 

Верховною Радою України актів у цілому); 

6) розглядати та приймати рішення щодо кожної пропозиції, 

яка надійшла від суб'єктів законодавчої ініціативи при 

доопрацюванні комітетом проектів законів та інших актів; 

7) здійснювати аналіз практики застосування законодавчих 

актів, віднесених до предмета відання комітету, готувати пропозиції 

щодо їх систематизації, кодифікації; 

8) попередньо розглядати та готувати висновки щодо 

надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних 

договорів; 

9) попередньо розглядати та готувати висновки щодо 

проектів загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, 

охорони довкілля, звітів про виконання цих програм; 

10) узагальнювати зауваження і пропозиції, що надійшли в 

ході всенародного обговорення проектів законів; 

11) вивчати громадську думку, розглядати звернення 

громадян, об'єднань громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про 

потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін 

до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні 

проекти актів та вносити їх на розгляд Верховної Ради України; 

12) подавати на розгляд Верховної Ради України висновки, 

рекомендації, проекти актів Верховної Ради України, оформлені 

відповідно до вимог, установлених цим Законом, Регламентом 

Верховної Ради України. 

4) розглядати та узагальнювати висновки інших комітетів та 

готувати їх на розгляд Верховної Ради України в разі, якщо комітет 

визначено згідно з Регламентом Верховної Ради України головним з 

опрацювання відповідного проекту акта Верховної Ради України; 

5) доопрацьовувати проекти актів Верховної Ради України за 

дорученням Верховної Ради України за результатами розгляду їх у 

першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих 

Верховною Радою України актів у цілому); 

6) розглядати та приймати рішення щодо кожної пропозиції, 

яка надійшла від суб'єктів законодавчої ініціативи при 

доопрацюванні комітетом проектів законів та інших актів; 

7) здійснювати аналіз практики застосування законодавчих 

актів, віднесених до предмета відання комітету, готувати пропозиції 

щодо їх систематизації, кодифікації; 

8) попередньо розглядати та готувати висновки щодо 

надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних 

договорів; 

9) попередньо розглядати та готувати висновки щодо 

проектів загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, 

охорони довкілля, звітів про виконання цих програм; 

10) узагальнювати зауваження і пропозиції, що надійшли в 

ході всенародного обговорення проектів законів; 

11) вивчати громадську думку, розглядати звернення 

громадян, об'єднань громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про 

потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін 

до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні 

проекти актів та вносити їх на розгляд Верховної Ради України; 

12) подавати на розгляд Верховної Ради України висновки, 

рекомендації, проекти актів Верховної Ради України, оформлені 

відповідно до вимог, установлених цим Законом, Регламентом 

Верховної Ради України. 

 


