
Натхненники просування норм і положень злочинних законів від 16 січня 2014 року 

та гармонізації законів України з законодавством авторитарних країн  

Суб’єкт ініціативи № ЗП Норми та положення 

 
Данченко О.І.  №0894 від 29.08.2019 

Проект Закону «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

обробки інформації в системах хмарних 

обчислень» 

(залишилось від попередньої ВРУ)  

 

Знято з розгляду 10.09.2019 
 

Не відповідає національним інтересам України. 

Створює загрозу національній безпеці України. 

Державні органи втрачають контроль за інформацією, яка передається на відкуп 

третім особам, які не несуть відповідальність за її збереження, автентичність тощо. 

Посилюється залежність від зовнішніх впливів. 

Посилюється уразливість об'єктів критичної інфраструктури, державних 

інформаційних ресурсів до кібератак. 

Новації продовжать відтік коштів за кордон через нерезидентів. 

Створюються загрози безпеці та захисту персональних даних, особистої власності 

громадян України та їх ідентифікації. 

 
Семенуха Р.С. 

 
Бєлькова О.В. 

 
Матузко О.О. 

 Шкрум А.І. 

 

Президент 

України 

Зеленський В.О. 

№1007 від 29.08.2019 

Проект Закону  про внесення змін до 

деяких законів України щодо діяльності 

Національної гвардії України 

 

Не відповідає Конституції, яка прямо не наділяє Президента України 

повноваженнями щодо керівництва у сфері охорони громадського порядку та 

забезпечення громадської безпеки та щодо виконання інших правоохоронних 

функцій, які покладені Законом на НГ. 

Несе загрозу узурпації влади та обмеження конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. 

Один з перших кроків, що б Україна впевнено стала на шлях побудови 

російсько-білоруської моделі управління – з всевладним президентом, 

декоративним парламентом і повним безправ’ям громадян. 

 

Президент 

України 

Зеленський В.О. 

№1014 від 29.08.2019 
Проект Закону про внесення змін до статті 106 

Конституції (щодо закріплення повноважень 

Президента утворювати незалежні регуляторні 

органи, Національне антикорупційне бюро 

України, призначати на посади та звільняти з 

посад Директора НАБУ і Директора ДБР) 
 

Висновок Конституційного Суду: Законопроект у частині наділення 

Президента України додатковими невластивими його статусу повноваженнями 

утворювати нові органи з функціями виконавчої влади та призначати їх 

керівників не відповідає сутнісному змісту частини першої статті 157 

Конституції України стосовно обмеження конституційних прав і свобод людини 

і громадянина, з точки зору їх належного гарантування органами виконавчої 

влади та Президентом України. 

 
Федієнко О.П. 

№ 1083 від 29.08.2019 

Проект Закону «Про електронні 

комунікації» 

 

 

Відкликано, знято з розгляду 03.09.2019 

 

Порушує конституційні права людини ( скасовує право на отримання  послуг 

знеособлено (анонімно), та встановлює обов’язок реєстрації абонента). 

Адаптує норми агресора щодо обов’язкової ідентифікації. 

Повертає норми від «16 січня 2014 року» щодо блокування. 

Створює умови для узурпації купкою людей влади у сфері електронних 

комунікацій. 

Запроваджує позбавлення громадян інструментів прямої демократії. 

Надає повноваження Президенту і в подальшому визначати регуляторні питання 

поза Конституційними приписами.  

Передбачає обмеження у випадках  особливого періоду або під час проведення 
АТО, що виходить за межі конституційного припису.  

Створює корупційні ризики та дискримінаційні норми. 

Залишає  обтяжливу систему звітності та надмірного втручання регулятора в 

діяльність суб’єктів. 

Знищує МСП.  

 
Крячко М.В. 

 
Чернєв Є.В. 

 
Соха Р.В. 

 

Штепа С.С. 

 

Подгорна В.В. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66328
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/print1452597869510267#n14
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66241
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66250
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66311


 
Федієнко О.П. 

№ 1086 від 29.08.2019 

Проект Закону «Про радіочастотний 

ресурс України» 

 

 

Відкликано, знято з розгляду 04.09.2019 

 

Залишає за держпідприємством повноваження дозвільного органу. 

Обмежує компетенцію Уряду на створення та реорганізацію центральних 

органів виконавчої влади. 

Дублює норми та положення ЗП №1083 та створює умови для: 

порушення конституційних прав людини (скасування права на отримання  

послуг знеособлено (анонімно), та встановлення обов’язкової реєстрації 

абонента та обладнання); 

адаптації норми агресора щодо обов’язкової ідентифікації; 

повернення норми від «16 січня 2014 року» щодо блокування. 

створення умов для узурпації купкою людей влади у сфері електронних 

комунікацій. 

надання повноважень Президенту визначати регуляторні питання поза 

Конституційними приписами. 

 
Крячко М.В. 

 
Чернєв Є.В. 

 
Соха Р.В. 

 
Штепа С.С. 

 

Подгорна В.В. 

 
Южаніна Н.П. 

№1184 від 29.08.2019 

Проект Закону про Національне бюро 

фінансової безпеки України 

(залишилось від попередньої ВРУ) 

 

Новації: 

- не відповідають приписам Конституції України та вимогам Європейського 

законодавства, що в свою чергу створює загрозу збільшення випадків 

зловживання правоохоронними органами наданими правами, з завданням шкоди 

правомірно господарюючим суб'єктам; 

- несуть загрозу громадянському суспільству та створюють умови для 

порушення конституційних прав і свобод громадян та юридичних осіб; 

- не вирішують завдань повернення довіри суспільства до влади; 

- вводять додаткове навантаження на державний бюджет та безглузде 

витрачання коштів платників податків; 

- закладають нові корупційні ризики та конфлікти інтересів між органами; 

- руйнують курс держави на Євроінтеграцію. 

 
Фріз І.В. 

 
Бондар М.Л.  

 
Климпуш-

Цинцадзе І.О. 

 

Геращенко І.В. та 

ще 6 НДУ 

 
Гетманцев Д.О. 

№1208 від 30.08.2019 

Проект Закону про Бюро фінансових 

розслідувань 

Заслухано та знято з розгляду 02.10.2019 

 

Новації: 

- не відповідають приписам Конституції України та вимогам Європейського 

законодавства, що в свою чергу створює загрозу збільшення випадків 

зловживання правоохоронними органами наданими правами, з завданням шкоди 

правомірно господарюючим суб'єктам; 

- несуть загрозу громадянському суспільству та створюють умови для 

порушення конституційних прав і свобод громадян та юридичних осіб; 

- не вирішують завдань повернення довіри суспільства до влади; 

- вводять додаткове навантаження на державний бюджет та безглузде 

витрачання коштів платників податків; 

- закладають нові корупційні ризики та конфлікти інтересів між органами; 

- руйнують курс держави на Євроінтеграцію. 

 

Южаніна Н.П. та 

ще 10 НДУ 

№1208-1 від 10.098.2019 

Проект Закону про Національне бюро 

фінансової безпеки України 

Заслухано та знято з розгляду 02.10.2019 

 

Василевська-

Смаглюк О.М. 

та ще 1 НДУ 

№1208-2 від 30.08.2019 

Проект Закону про Бюро фінансових 

розслідувань 

Відхилено та знято з розгляду 17.01.2020  

 

Гончарук О.В. 

Кабінет Міністрів 

України 

№2285 від 17.10.2019 
Проект Закону про державне регулювання 

діяльності у сфері організації та проведення 

азартних ігор 

Заслухано та знято з розгляду 19.12.2019  

Повертає норми 16 січня: 

- визначає орган влади, який приймає рішення щодо обмеження доступу 

абонентів до ресурсів мережі Інтернет без рішення суду; 

- запроваджує обов’язок операторів здійснювати  блокування без рішення суду. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66318
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66485
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66516
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66785
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66887
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67118


 
Марусяк О.Р. 

№2285-1 від 05.11.2019 

альтернативний 

Заслухано та знято з розгляду 

19.12.2019 

 

Повертає норми 16 січня: 

- визначає орган влади, який приймає рішення щодо обмеження доступу 

абонентів до ресурсів мережі Інтернет без рішення суду; 

- запроваджує обов’язок операторів здійснювати  блокування без рішення суду. 

 

Микулик Р.М. та 

ще 1 НДУ 

№2285-2 від 06.11.2019 

альтернативний 

Заслухано та знято з розгляду 

19.12.2019 

 
Дубинський О.А. 

№2285-3 від 06.11.2019 

альтернативний 

Заслухано та знято з розгляду 

19.12.2019 

 
Наталуха Д.А. 

№2285-6 від 07.11.2019 

альтернативний 

Заслухано та знято з розгляду 

19.12.2019 

 
Тарасенко Т.П. 

№2285-4 від 06.11.2019 

Проект Закону про державне 

регулювання ігор на гроші в Україні 

Заслухано та знято з розгляду 

19.12.2019 

 

Повертає норми 16 січня: 

- визначає орган влади, який приймає рішення щодо обмеження доступу 

абонентів до ресурсів мережі Інтернет без рішення суду; 

- запроваджує обов’язок операторів здійснювати  блокування без рішення суду. 

 
Лічман Г.В. 

№2285-7 від 07.11.2019 

Проект Закону про здійснення діяльності 

у сфері грального бізнесу на території 

України 

Заслухано та знято з розгляду 

19.12.2019 

 
Королевська Н.Ю.  

№2285-5 від 07.11.2019 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності та заходів боротьби з 

незаконним гральним бізнесом 

Заслухано та знято з розгляду 19.12.2019 

 

Повертає норми 16 січня: 

- визначає орган влади, який приймає рішення щодо обмеження доступу 

абонентів до ресурсів мережі Інтернет без рішення суду; 

- запроваджує обов’язок операторів здійснювати  блокування без рішення суду. 
 

Солод Ю.В. 

 

Королевська Н.Ю. 

та ще 5 НДУ 

№2285-8 від 20.12.2019 

альтернативний 

Заслухано та знято з розгляду 16.01.2020 

 
Дубинський О.А. 

№2285-9 від 27.12.2019 

Проект Закону про державне регулювання 

діяльності щодо організації та проведення 

азартних ігор 

Заслухано та знято з розгляду 16.01.2020 

 

Повертає норми 16 січня: 

- визначає орган влади, який приймає рішення щодо обмеження доступу 

абонентів до ресурсів мережі Інтернет без рішення суду; 

- запроваджує обов’язок операторів здійснювати  блокування без рішення суду.  
Володіна Д.А. 

№2285-10 від 02.01.2020 

альтернативний 

Заслухано та знято з розгляду 16.01.2020 

 
Марусяк О.Р. 

№2285-д від 18.12.2019 

Доопрацьований 14.01.2020 

Готується на друге читання 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67290
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67304
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67307
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67318
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67308
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67319
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67313
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67746
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67807
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21012


 

Президент 

України 

Зеленський В.О. 

№2412 від 11.11.2019 

Проект Закону про розвідку 

 

Пропозиції враховано в іншому проекті 

16.01.2020 
 

Несе загрозу узурпації влади та обмеження конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. 

Дозволяє в інтересах Президента, Голів парламенту та Уряду: ведення 

розвідки на території України проти громадян, зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж та в електронних інформаційних системах, негласне 

проникнення до житла, огляд кореспонденції. 

Продовження шляху побудови російсько-білоруської моделі управління – з 

всевладним президентом і повним безправ’ям громадян. 

 

Президент 

України 

Зеленський В.О. 

№2598 від 13.12.2019 

Проект Закону  про внесення змін до 

Конституції України (щодо 

децентралізації влади) 

 

Відкликано та знято з розгляду 

17.01.2020  

За висновками експертів законопроект призведе до:  

- узурпації влади президентською вертикаллю через механізм «смотрящих» 

(префектів), чергового наступу на місцеве самоврядування; 

- отримання можливості простим законом, прийнятим ВРУ, визначати правовий 

статус адміністративно-територіальних одиниць, хоч особливого статусу для так 

званих ЛДНР; 

- впровадження нового феодального ладу та підготовки до федералізації, а отже, 

і до розвалу країни; 

- подальше послаблення національної безпеки під час війни 

- нових загроз громадянському суспільству та створенню умови для порушення 

конституційних прав і свобод громадян та юридичних осіб. 

 
Федієнко О.П. 

№ 2655 від 20.12.2019 

Проект Закону  

«Про хмарні послуги» 

 
 

 

Законопроект направлений на монополізацію ринку хмарних послуг. 

Поширює вимоги Законів «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» та «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» на супутні послуги, зокрема на послуги оренди 

(колокейшн) комунікаційних стійок та послуг хостингу, що змусить суб’єктів 

малого та середнього підприємництва згорнути бізнес через неможливість 

сплатити багатотисячні рахунки за відповідні висновки, щорічний аудит, 

віднесення до об'єктів критичної інфраструктури, тощо. 

Посилюється залежність національних інтересів України від монополіста. 

Створюються корупційні механізми впливу при взаємодії з органами влади. 

Запроваджується додатковий орган регулювання з усіма притаманними йому 

бюрократичними механізмами та бюджетним фінансуванням. 

 
Крячко М.В. 

 
Чернєв Є.В. 

 
Соха Р.В. 

 
Штепа С.С. 

 

Нікітіна М.В. 

 
Ватрас В.А. 

 
Герман Д.В. 

 
Ларін С.М. 

 
Ар’єв В.І. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67336
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67744


 
Ткаченко О.В. 

№2693 від 27.12.2019 

Проект Закону про медіа 

 

Норми та положення: 

- не відповідають Конституційним приписам, вимогам законодавства України 

та ЄС, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, рішенням 

Європейського суду з прав людини, Угоді про Асоціацію та європейському 

вибору України; 

- повторюють аналогічні норми «диктаторського закону» 16-го січня 2014 року, 

прийнятих злочинною владою та скасованих завдяки Революції Гідності; 

- насаджують в країні практики держави агресора-Росії, Північної Кореї, тощо, 

щодо тотального контролю за громадянами та блокування (обмеження доступу) 

без рішень суду до інформації (інформаційних ресурсів); 

- фактично надають Національній раді повноваження на кшталт російського 

«Роскомнадзору»; 

- встановлюють диктаторські обмеження для блогерів, соціальних мереж, 

печатних та іншим ЗМІ, зачисляючи їх до медіа; 

- повертають роботу журналістів до часів існування тоталітарних режимів у 

Німеччині та СРСР (Гітлера-Сталіна). 

 

 
Потураєв М.Р. 

 
Кравчук Є.М. 

 
Констанкевич І.М. 

 
Кабанов О.Є. 

 
Боблях А.Р. 

 
Богуцька Є.П. 

 
Рябуха Т.В. 

 
Сушко П.М. 

 
Нальотов Д.О. 

 
Циба Т.В. 

 
Княжицький М.Л. 

№2693-1 від 15.01.2020 

Проект Закону про медіа 

 

Норми та положення: 

- не відповідають Конституційним приписам, вимогам законодавства України 

та ЄС, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, рішенням 

Європейського суду з прав людини, Угоді про Асоціацію та європейському 

вибору України; 

- повторюють аналогічні норми «диктаторського закону» 16-го січня 2014 року, 

прийнятих злочинною владою та скасованих завдяки Революції Гідності; 

- насаджують в країні практики держави агресора-Росії, Північної Кореї, тощо, 

щодо тотального контролю за громадянами та блокування (обмеження доступу) 

без рішень суду до інформації (інформаційних ресурсів); 

- фактично надають Національній раді повноваження на кшталт російського 

«Роскомнадзору»; 

- встановлюють диктаторські обмеження для блогерів, соціальних мереж, 

печатних та іншим ЗМІ, зачисляючи їх до медіа; 

- повертають роботу журналістів до часів існування тоталітарних режимів у 

Німеччині та СРСР (Гітлера-Сталіна). 

 

 
В’ятрович В.М. 

 
Федина С.Р. 

 
Сюмар В.П. 

 
Ар’єв В.І. 

 
Фріз І.В. 

 
Геращенко І.В. 

 
Синютка О.М. 

 
Климпуш-

Цинцадзе І.О. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67812
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67886


 

 
Завітневич О.М. 

№2412-Д від 15.01.2020 

Проект Закону про розвідку 

 

Готується на друге читання 

 

Несе загрозу узурпації влади та обмеження конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. 

Дозволяє в інтересах Президента, Голів парламенту та Уряду, РНБО:  

- ведення розвідки на території України проти народу України; 

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та в електронних 

інформаційних системах; 

- негласне проникнення до житла; 

- огляд кореспонденції. 

Встановлює обов’язок операторам телекомунікацій всіляко сприяти проведенню 

заходів та не розголошувати інформацію про них. 

Продовження шляху побудови російсько-білоруської моделі управління – з 

всевладним президентом і повним безправ’ям громадян. 

 
Арахамія Д.Г. 

 
Безугла М.В. 

 
Здебський Ю.В. 

 
Мисягін Ю.М. 

 
Копитін І.В. 

 
Верещук І.А. 

 

Веніславський 

Ф.В. 

 
Бородянський В.В. 

міністр 
20.01.2020 Проект Закону  

"Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

забезпечення національної інформаційної 

безпеки та права на доступ до достовірної 

інформації"  

(«Про протидію дезінформації»? 

 

Міністерство культури, молоді та спорту 

 

Несе загрозу узурпації влади та обмеження конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. 

Намагання: 

Знищити свободу ЗМІ через втручання держави у зміст засобів масової 

інформації та в організацію журналістської діяльності в країні. 

Обмежити конституційне право кожного на свободу вираження поглядів. 

Втручатися в процес саморегуляції та автономії журналістів. 

Створити механізм для залякування, для тиску, для тягання по допитах та судах. 

Перетворити Україну з вільної країни на тоталітарну державу зразка РФ. 

Методи регулювання ЗМІ, як-от присвоєння "знаку якості" чи введення єдиної 

прескарти, нагадують стерилізацію медіапростору радянських часів, коли всі 

журналісти мали добровільно-примусово входити у спілки, а жодна стаття у 

газеті не друкувалась без схвалення "зверху". 

Покласти на оператора, провайдера телекомунікацій, визначеного як 

посередник, повноваження слідкувати за діяльністю медіа спільноти, 

блокувати інтернет ресурси, нести відповідальність, в т.ч. кримінальну, за дії 

інших осіб.  

 

Максимчук А.О. 

перший заступник 

міністра 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67895

