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Голові Комітету 

Верховної Ради України 

з питань зовнішньої політики 
та міжпарламентського 
співробітництва

МЕРЕЖКУ О.О. 

Шановний Олександре Олександровичу!

Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту на своєму 
засіданні 8 вересня 2021 року розглянув проект Закону про денонсацію 
Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів 
під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів, (реєстр. № 0121, 
внесений Президентом України).

Законопроектом пропонується денонсувати Європейську конвенцію про 
насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і 
зокрема футбольних матчів, укладену 19 серпня 1985 року в м. Страсбург, 
підписану від імені України 20 грудня 1999 року та ратифіковану Верховною 
Радою України 15 листопада 2001 року.

Проект Закону узгоджено із Міністерством молоді та спорту України; 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; 
Міністерством фінансів України; Міністерством внутрішніх справ України; 
Міністерством цифрової трансформації України; Міністерством юстиції 
України; Національним агентством з питань запобігання корупції; Національною 
поліцією України.

Під час обговорення законопроекту народні депутати України – члени 
Комітету, підтримали законодавчу ініціативу, що спрямована на виконання 



вимоги частини третьої статті 16 Конвенції Ради Європи про комплексний підхід 
до питань безпеки охорони і обслуговування під час футбольних матчів та інших 
спортивних заходів, за якою кожна держава, яка прагне ратифікувати нову 
Конвенцію, зобов’язана денонсувати Європейську конвенцію про насильство та 
неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема 
футбольних матчів.

З огляду на зазначене, Комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній 
Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про 
денонсацію Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з 
боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів, 
(реєстр. № 0121, внесений Президентом України), прийняти за основу та в 
цілому.
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