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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 
 
 

За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань гуманітарної та 
інформаційної політики розглянув на своєму засіданні 04 грудня 2019 року 
зауваження та пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої 
ініціативи до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо збереження культурних цінностей» 
(реєстр. № 2187), прийнятого Верховною Радою України за наслідками 
розгляду у першому читанні за основу 30 жовтня 2019 року. 

До розгляду законопроекту Верховною Радою України у другому 
читанні Комітетом підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 23 
зауваження та пропозиції, що надійшли від одинадцяти суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, з яких: 13 – враховано повністю або частково, 10 - 
відхилено. 

За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати 
Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження 
культурних цінностей (реєстр. № 2187) прийняти у другому читанні та в 
цілому. 

У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 
читанні та в цілому пропонуємо доручити Комітету з питань гуманітарної та 
інформаційної політики при підготовці на підпис Голові Верховної Ради 
України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 
Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 
розгляду даного питання доручено народному депутату України - Голові 
Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ткаченку 
Олександру Владиславовичу. 

Зазначений законопроект, підготовлений Комітетом до другого читання, 
завізований із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату 
Верховної Ради України. 

Порівняльна таблиця до законопроекту та зауваження Головного 
юридичного управління Апарату Верховної Ради України додаються (на 12 
арк.). 
 
 

Голова Комітету                                                     О. ТКАЧЕНКО 
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