
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 
Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5 

Голові громадської ради 
при Держкомтелерадіо України

п. Човгану О.Ю. 
01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2

Шановний Олександре Юрійовичу! 
Детально ознайомившись з Вашим зверненням від 28.11.2019 року стосовно

Проекту  Закону  №  0931  від  29.08.2019  року  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання
та  протидії  дискримінації  із  правом  Європейського  Союзу)»,  повідомляю
наступне. 

Висвітлена Вами проблема щодо загрози свободі думки та слова, вільного
вираження  поглядів  та  переконань,  а  також  об'єктивної  журналістики,  яка
актуалізується внаслідок внесення запропонованих змін до Закону У країни «Про
засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу буде винесена на
розгляд на засіданні депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС». 

З повагою

народний депутат України 

Галина ВАСИЛЬЧЕНКО 





















Відповіді народних депутатів по електронній пошті:

Бужанський Максим Аркадійович

Доброго дня, шановний пане Олександр! Ваше звернення розглянуто та прийнято 
до відома. З повагою, народний депутат України М.А.БУЖАНСЬКИЙ

------------------------------  
Дирдін Максим Євгенович

Шановний Олександре Юрійовичу! Я розглянув Ваше звернення щодо 
зареєстрованого у Верховній Раді України  29.08.2019 р. Проекту Закону реєстр. №
0931. Дякую Вам за активну громадянську позицію та повідомляю, що Ваші 
зауваження та пропозиції будуть вивчені та враховані мною при прийнятті 
рішення щодо порушеного у вашому листі питання. З повагою, народний депутат 
України М. Дирдін.

------------------------------ 
Мінько Сергій Анатолійович

Голові громадської ради
при Держкомтелерадіо України
Човгану О. Ю.

Шановний пане Олександре!

За дорученням народного депутата України Мінька С.А. Ваше звернення від 
28.11.2019 року було уважно розглянуто.

За результатами розгляду повідомляємо про наступне:

1. Законопроект 0931 станом на цей час не включений до порядку денного 2 сесії 
ВР.
2. Законопроект 0931 не прийнятий у першому читанні ВР нового скликання.
3. Профільний Комітет ВР нового скликання досі не розглянув зазначений 
законопроект.

У разі прийняття законопроекту 0931 у першому читанні готові надати відповідні 
поправки від Громадської ради при Держкомтелерадіо України.

З повагою
Помічник-консультант
Народного депутата України
Павло Тімофєєв
255-26-23



------------------------------ 
Мережко Олександр Олександрович

Шановний Олександре Юрійовичу!

Щиро Вам вдячний за проведений Громадською радою при Державному комітеті 
телебачення і радіомовлення України ґрунтовний аналіз законопроекту № 0931. 
Викладені у цьому зверненні аргументи щодо можливого виникнення загроз 
свободі думки та слова, а також вільному вираженню поглядів дозволять 
подивитись на цей законопроект під новим ракурсом, що, безсумнівно, сприятиме 
більш комплексному опрацюванню цього питання.

З повагою,
Народний депутат
О. О. Мережко

--------------------------- 
Цабаль Володимир Володимирович 

Доброго дня!
Дякую за висловлену Вами позицію щодо законопроекту №  0931 від 29.08.2019 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації 
законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом 
Європейського Союзу)”, матиму її на увазі.
Водночас, повідомляю, що положення вказаного законопроекту в процесі 
підготовки до другого читання доопрацьовувались у Комітеті з питань прав 
людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і міжнаціональних відносин.
3 грудня 2019 року на сайті Верховної Ради України було розміщено 
доопрацьований законопроект, з яким Ви можете ознайомитись за посиланням: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66561

З повагою
Народний депутат України
Володимир Цабаль


