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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону України "Про внесення змін до деяких 
законів України щодо Національного військового меморіального 
кладовища" (реєстр. № 4225), підготовлений до другого читання 

із врахуванням зауважень Головного юридичного управління 
Апарату Верховної Ради України

Комітет з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на виконання 
доручення Верховної Ради України та відповідно до положення частини 
шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України повторно розглянув 
на своєму засіданні 23 березня 2022 року (протокол № 93) підготовлений до 
другого читання із врахуванням зауважень Головного юридичного управління 
Апарату Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін 
до деяких законів України щодо Національного військового меморіального 
кладовища" (реєстр.  № 4225), прийнятий Верховною Радою України у 
першому читанні за основу 3 березня 2021 року (Постанова Верховної Ради 
України № 1308-IX).

Законопроект визначає законодавчі аспекти розміщення, будівництва, 
утримання і охорони Національного військового меморіального кладовища 
для увічнення пам'яті і почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 
забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність 
Українському народу.

З метою врахування зауважень Головного юридичного управління 
Апарату Верховної Ради України до законопроекту з реєстр № 4225, внесеного 
для розгляду Верховною Радою України у другому читанні на підставі 
рішення, прийнятого на засіданні Комітету 1 грудня 2021 року (протокол 
№ 84), народним депутатом України, головою підкомітету з питань 
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містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 
забудови Г. Бондар подано 4 нових пропозиції.

Законопроект з реєстр № 4225, підготовлений до другого читання із 
врахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату 
Верховної Ради України, наведено у вигляді порівняльної таблиці, до якої 
включено внесені до нього від 16 суб’єктів права законодавчої ініціативи – 
народних депутатів України 60 поправок і пропозицій, за результатами 
розгляду яких Комітетом пропонується 13 пропозицій врахувати 
(№№ 10, 11, 13, 14, 16, 22, 23, 30, 39, 40, 54, 57, 59), 2 – врахувати частково 
(№№ 12, 38), 9 – врахувати редакційно (№№ 2, 3, 15, 17 – 21, 29), а 36 – 
відхилити (№№ 1, 4 – 9, 24 – 28, 31 – 37, 41 – 53, 55, 56, 58, 60).

За результатами розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи доопрацьованим законопроектом передбачається 
внести зміни до законів України "Про поховання та похоронну справу" 
та "Про місцеве самоврядування в Україні".

Зокрема, у Законі України "Про поховання та похоронну справу" 
пропонується визначити поняття "Національного військового меморіального 
кладовища", категорії загиблих (померлих) осіб, увічнення пам'яті та почесне 
поховання яких може здійснюватися на Національному військовому 
меморіальному кладовищі, правові, організаційні та фінансові аспекти щодо 
розміщення, будівництва, утримання і охорони Національного військового 
меморіального кладовища, а також особливості поховань та їх реєстрації тощо.

В остаточній редакції законопроекту його положеннями визначено 
перелік категорій загиблих (померлих) осіб, поховання яких може 
здійснюватися на Національному військовому меморіальному кладовищі 
з військовими почестями. Таке кладовище є об’єктом права державної 
власності, розміщується на землях державної власності та не підлягає 
приватизації або передачі в оренду. Національне військове меморіальне 
кладовище як об’ємно-просторовий об'єкт включає: військове кладовище, 
музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди. 
Замовником будівництва кладовища є центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального 
захисту ветеранів війни. Будівництво такого кладовища, його утримання та 
охорона, а також почесне поховання загиблих (померлих) здійснюватимуться 
за рахунок коштів державного бюджету.

Зважаючи на те, що основні аспекти створення і функціонування 
Національного військового меморіального кладовища та здійснення на ньому 
поховань встановлюються законом, прикінцевими та перехідними 
положеннями проекту передбачено визнати такою, що втратила чинність 
Постанову Верховної Ради України від 2 червня 2011 року № 3459-VI 
"Про Національне військове меморіальне кладовище".

Заслухавши інформацію підкомітету з питань містобудування, 
благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови, розглянувши 
поправки і пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи, з’ясувавши 
позицію народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на 
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засідання осіб, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16, частиною 
п’ятою статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", 
пунктом 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, 
Комітет ухвалив:

підтримати нові пропозиції народного депутата України Г. Бондар та 
прийняті підкомітетом з питань містобудування, благоустрою та земельних 
відносин у межах територій забудови Комітету рішення щодо врахування 
зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 
України від 21 січня 2022 року при підготовці до другого читання проекту 
Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо 
Національного військового меморіального кладовища" (реєстр.  № 4225) 
з урахуванням яких врахувати пропозиції за №№ 10, 11, 13, 14, 16, 22, 23, 30, 
39, 40, 54, 57, 59, врахувати частково пропозиції за №№ 12, 38, врахувати 
редакційно пропозиції за №№ 2, 3, 15, 17 – 21, 29, відхилити пропозиції
за №№ 1, 4 – 9, 24 – 28, 31 – 37, 41 – 53, 55, 56, 58, 60;

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини шостої 
статті 118, пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради 
України доопрацьований за зауваженнями Головного юридичного управління 
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо 
Національного військового меморіального кладовища" (реєстр.  № 4225) 
прийняти в другому читанні та в цілому;

у разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 
запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 
України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 
Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання;

визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 
містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 
забудови Комітету Г. Бондар доповідачем при розгляді цього питання на 
пленарному засіданні Верховної Ради України.
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