СТЕНОГРАМА
засідання Комітету Верховної Ради України 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
від 4 вересня 2019 року
Веде засідання Голова Комітету Д.В. ЛУБІНЕЦЬ

ГОЛОВУЮЧИЙ.

Шановні

колеги!

Чотирнадцять

тридцять.

Я

пропоную показати практику, що ми будемо починати вчасно свої засідання.
Шановні колеги, шановні запрошені, шановні представники засобів
масової інформації! Дякую за те, що сьогодні у нас така увага і через вас ми
можемо показати відкритість засідання нашого комітету. Тому, громадяни
України, всіх вітаємо!
Сьогодні ми зібралися на перше засідання комітету, тому хочу
привітати нас всіх з цією подією. Хочу вам сказати, що Загальна декларація
прав людини говорить: всі люди народжуються вільними і рівними у своїй
гідності та правах, всі люди рівні перед законом, тому мають право без будьякої різниці на рівний їх захист перед законом. Тому цими принципами… До
нас доєднався ще наш колега. Проходьте, будь ласка. На цих принципах ми
будемо будувати свою роботу.
Хотів вам сказати, що починаючи з другого скликання Верховної Ради
України постійно діяв Комітет з прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин. Тепер сфера діяльності комітету значно зросла. І
в наш комітет до предмету відання доєднались те, що стосується політики з
питань тимчасово окупованих територій України, захисту прав і свобод

внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на
тимчасово окупованих територіях. Хочу також запевнити всіх, що широке
поле напрямків роботи комітету не означає, що всі інші питання відійдуть на
другий план. Ми будемо опікуватися захистом прав національних меншин. І
хочу всіх проінформувати, що колись працювало навіть Міністерство з
питань національних меншині, потім був Уповноважений при Кабінеті
Міністрів. Нажаль попередні п’ять років питаннями національних меншин
опікувався тільки департамент при Міністерстві культури. Через те що зараз
пройшла реорганізація і такого міністерства вже не існує і фактично єдиний
державний орган, який займається питаннями нацменшин – це комітет і ми з
вами. Тому сьогодні просив, щоб ми у різному обговорили питання
звернення до Кабінету Міністрів з тим, щоб з’явився знову інститут
Уповноважених з прав національних меншин.
Так само хочу, щоб ми всі приймали участь в стратегії та контролі за
виконанням Національного плану дій з реалізації Національної стратегії
України з прав людини на період до 2020 року. І так само, саме наш комітет
став базовим для розробки наступного плану в подальшому. Я сподіваюсь,
що усвідомлення масштабних завдань, які стоять перед нами, та виклик,
пов’язаний із захистом прав і свобод людини в умовах війни, окупації
частини територій Донецької та Луганської областей і Крим, зробить нашу
роботу плідною. Я, як голова, підкреслюю, що ми всі рівні в своїх правах як
народні

депутати.

Ми

всі

представляємо

громадян

України,

які

проголосували за нас та за різні політичні партії. Тому абсолютно у всіх буде
рівна можливість висказувати свої думки і приймати участь у засіданнях.
Так само хотів би, як сьогодні, щоб ми показали практику, що у нас
завжди буде кворум, навіть на виїзних засіданнях нашого комітету. Тому,
шановні колеги, у нас з п’ятнадцяти членів комітету на даний час присутні
тринадцять. Тому кворум є і пропоную, щоб ми перейшли до порядку
денного. В порядку денному у нас стоїть шість питань і сьоме питання
«Різне». Тому є пропозиція затвердити порядок денний. Чи будуть інші

пропозиції? Інших пропозицій немає. Тому ставлю на голосування
проголосувати за порядок денний сьогоднішнього засідання. Хто за? Дякую,
колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Пропоную так само розглянути регламент проведення нашого
засідання, де головуючому надати можливість до трьох хвилин на
інформацію щодо кожного питання. Надати можливість кожному члену
нашого комітету, який бажає висловитись, по одній хвилині так само, за
необхідністю, додатково по три хвилини на кожну фракцію. Якщо є
необхідність. І загалом закінчити нашу роботу до 16.45. Якщо не має
заперечень так само ставлю на голосування цю пропозицію щодо нашого
регламенту. Є пропозиції? Немає? Хто за? Дякую, колеги. Рішення прийнято
одноголосно.
Перед початком розгляду першого питання я хотів попросити кожного
колегу, так як у нас сьогодні перше засідання, і буде потім розшифровка
стенограми,

будь

ласка,

включаючи

свій

мікрофон

представлятись.

Представляти яка фракція вас делегувала в цій комітет для того, щоб у нас не
виникло потім технічних проблем.
Отже, перше питання: затвердження розподілу службових кабінетів
членів Комітету 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. Інформую вас, що цей порядок затверджений
7-го червня 2018 року за номером 110 і відповідно до пункту 2.3 цього
розпорядження розподіл кабінетів у комітетах проводиться безпосередньо їх
керівництвом. Кожному з вас були надані пропозиції щодо кабінетів. Дуже
багато з вас вже працюють. Наскільки мені відомо підключили навіть
комп’ютерну техніку. У нас питання тільки по трьом нашим колегам.
Наскільки я знаю два колеги закріплюються за нашим кабінетом. Вибачте за
фамільярність, пан Медведчук і пан Рабінович, кабінети закріплені
абсолютно такі ж самі, як і в інших народних депутатів, тому…

МЕДВЕДЧУК В.В. (Мікрофон вимкнено)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І нашого колегу, наскільки я знаю, пан Бойко
пропонував кабінет щоб залишився у попередньому комітеті. Наскільки мені
сказали це ваша пропозиція була. Ми її підтримуємо. Тому якщо всі
задоволені, проблем немає, питань немає, тому ставлю на голосування
розподіл кабінетів.
БОЙКО Ю.А. (Мікрофон вимкнено)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування питання номер один.
Хто за? Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Друге питання. Створення підкомітетів та обрання голів підкомітетів.
Відповідно до статті 37 Закону України «Про комітети Верховної Ради
України» для забезпечення основних напрямків своєї діяльності комітет
створює зі свого складу підкомітети. Голови підкомітетів обираються на
засіданні

комітету

відкритим

голосуванням

більшістю

голосів

від

затвердженого Верховною Радою кількісного складу комітетів. Колеги,
вношу пропозицію створення шість підкомітетів. Назви і предмети їх відання
вам роздано в матеріалах до засідання.
Зокрема: підкомітет номер один – з питань прав людини; підкомітет
номер два – з питань етнополітики, прав корінних народів та національних
меншин України; підкомітет номер три – з питань міграційної політики та
громадянства; підкомітет номер чотири – з питань гендерної рівності і
недискримінації; підкомітет номер п’ять – з питань прав і свобод осіб, які
проживають на тимчасово окупованих територіях України та внутрішньо
переміщених осіб: і підкомітет номер шість – з питань тимчасово окупованих
територій. У кого є пропозиції обговорення? Чи можу ставити я на

голосування? Ставлю на голосування створення шести підкомітетів на базі
нашого комітету. Прошу голосувати, колеги. Хто за? Дякую, одноголосно.
Шість підкомітетів ми створили. Пропоную внести кандидатури на
голів, підкреслюючи, що в кожному підкомітеті повинно працювати не
менше трьох осіб, при цьому кожен член комітету може працювати
одночасно в складі не одного, а кілька підкомітетів. Звертаю вашу увагу так
само, що зами голови комітету можуть так само очолити будь-який
підкомітет. Тому прошу надавати свої пропозиції щодо кандидатур на голів
підкомітетів.

Які

будуть

пропозиції?

Прошу.

Ткаченко

Максим

Миколайович.
ТКАЧЕНКО М.М. Добрий день, колеги! Ткаченко Максим, перший
заступник голови комітету, фракція політичної партії «Слуга народу». Тільки
що ми проголосували за утворення шести підкомітетів. Наша пропозиція
така. Підкомітет з питань прав людини - кандидат від політичної партії
«Слуга народу» Тарасенко Тарас. Колега тут присутній. Підкомітет з питань
етнополітики, прав корінних народів та національних меншин України – ми
пропонуємо кандидатуру від фракції політичної партії «Європейська
солідарність» Ахтем Чийгоз. Підкомітет з питань міграційної політики та
громадянства - ми пропонуємо цей підкомітет очолити представнику від
фракції політичної партії «Опозиційна платформа - За життя». Підкомітет з
питань гендерної рівності і недискримінації – ми пропонуємо… У нас у
комітеті єдина жінка – це представник фракції політичної партії «Слуга
народу» Яковлєва Неллі. Вона також є заступником голови комітету. Як
голова вже сказав раніше це можливо. І ми пропонуємо кандидатуру Неллі
Яковлєвої на цей підкомітет. П’ятий підкомітет з питань прав і свобод осіб,
які проживають на тимчасово окупованих територіях України та внутрішньо
переміщених осіб – ми пропонуємо кандидатуру Олексія Кузнєцова, фракція
політичної партії «Слуга народу». Олексій також присутній в залі. І шостий
підкомітет з питань тимчасово окупованих територій України – пропонуємо

кандидата від фракції політичної партії «Слуга народу» Костянтин Касай.
Він також тут присутній. Це наша пропозиція. Прошу підтримати.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за пропозицію. Хочу повідомити, що до нас
приєдналась Денісова Людмила Леонтіївна – Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини. Дуже вам дякую за це. І з урахуванням наданої
пропозиції у мене питання до Юрія Анатолійовича Бойка, як співголови
фракції «Опозиційна платформа – За життя». Чи готові ви зараз надати
кандидатуру від вашої фракції на голову підкомітету з питань міграційної
політики та громадянства?
БОЙКО В.А. Дякую, Дмитре Валерійовичу. Юрій Бойко, «Опозиційна
платформа – За життя». У нас іде жарка дискусія. Ми вважаємо що у нас
єдиний достойний кандидат з кандидат на голову підкомітету з питань
громадянства – це Вадим Зіновійович Рабінович. Якщо комітет підтримає
одноголосно, то він буде згоден. А так він брикається.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за пропозицію. Я абсолютно впевнений, що
одноголосно ми підтримаємо дуже шанованого Вадима Зіновійовича і
проголосуємо за його кандидатуру як голову цього підкомітету. Шановні
колеги, якщо всі пропозиції надані, інших пропозицій не буде, я можу
ставити на голосування? Дякую. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую
колеги, рішення прийнято одноголосно.
Третє питання. Про затвердження розподілу обов’язків між першим
заступником і заступниками Голови Комітету. Відповідно до ст. 35 ЗУ «Про
комітети Верховної Ради» розподіл обов'язків між першим заступником і
заступниками голови комітету затверджується на засіданні комітету. Як
Голова Комітету я маю право давати доручення з організаційних питань
першому заступнику та заступникам Голови Комітету, секретарю Комітету,
головам підкомітетів. Також доручати Першому заступнику, заступникам,

головам підкомітетів чи іншим членам Комітету розгляд звернень, що
надходять в Комітет в порядку та терміни, визначені законом.

Тому

пропоную затвердити наступні обов’язки: перший заступник голови
Комітету Ткаченко Максим Миколайович - координація роботи підкомітетів
з питань прав і свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованих
територіях України та внутрішньо переміщених осіб і з питань тимчасово
окупованих територій України; заступник голови Комітету Горбенко Руслан
Олександрович - координація роботи підкомітетів з питань етнополітики,
прав корінних народів та

національних меншин України, з питань

міграційної політики та громадянства; і заступник голови Комітету Яковлєва
Неллі Іллівна координація роботи підкомітетів з питань прав людини та з
урахуванням того, що Ви стали головою підкомітету з питань гендерної
рівності і недискримінації, так само щоб це було під Вашим контролем.
Якщо немає заперечень і пропозицій, немає, колеги? Ставлю на голосування.
Хто за такий розподіл? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, колеги.
Одноголосно.
Четверте питання порядку денного. Пропозиції до порядку денного
другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. Шановні Колеги,
на розгляд нашого Комітету станом на сьогоднішній день надійшло 16
законопроектів, 9 з них – перехідні законопроекти, які були підтримані в
першому читанні попереднім скликанням Верховної Ради України. Тобто
вони автоматично повинні бути включені у порядок денний. І 7
законопроектів, зареєстровані суб’єктами права законодавчої ініціативи з
початку роботи

Верховної Ради України дев’ятого скликання. У Вас в

матеріалах до засідання їх перелік є. Тому пропоную рекомендувати
Верховній Раді України включити перелік законопроектів, що надійшли на
розгляд Комітету до порядку денного другої сесії Верховної Ради дев’ятого
скликання за виключенням, у нас є виключення: законопроект про внесення
змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні" та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат

жертвам політичних репресій за № 0928 від 29.08.2019 р., оскільки 13.03.2018
р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури
реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991
років», яким внесені суттєві зміни до Закону України «Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні», змінено його назву, доповнено
новими статтями, значно розширено категорії осіб, які підпадають під його
дію. Коротко кажучи, що тепер це абсолютно практично новий закон і
основний комітет, який повинен його розглядати, це Комітет з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів. Зазначений комітет матиме
можливість вивчити проблемне питання захисту прав репресованих осіб та
внести відповідні зміни до чинного закону. Які будуть пропозиції, думки,
колеги? Прошу, Умєров Рустем Енверович – секретар нашого Комітету.
УМЄРОВ Р.Е. Проект Закону про статус кримськотатарського народу в
Україні. Його дороблюємо. Ми хотіли б, щоб його відклали поки що. Деякі
консультації ще йдуть.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Які будуть пропозиції?.
(Мікрофон вимкнено)
УМЄРОВ Р.Е. І 15-й.
(Мікрофон вимкнено)
ГОЛОВУЮЧИЙ. І наступна пропозиція. З урахуванням того, що 2
законопроекти ми вилучили, ті законопроекти, які залишилися, включити. Є
пропозиція. Слово надається Віктору Володимировичу.
МЕДВЕДЧУК В.В. Медведчук – «Опозиційна платформа – За Життя».
Шановний Дмитро Валерійович. Наша фракція, причому у повному складі,

зареєструвала

Постанову

щодо

невідкладних

заходів,

пов’язаних

з

виконанням Мінських угод, мирних переговорів і тих заходів, які
передбачені, в тому числі відносно розробки окремих законодавчих актів. Ця
постанова нами зареєстрована 29 серпня і я вважаю, що вона має бути
предметом розгляду нашого комітету. Тому що ми пропонуємо, щоб внести її
в порядок денний, розглянути її безумовно на засіданні нашого Комітету.
Після цього винести її в зал, включити в порядок денний для того, щоб
обговорювати. Ці питання, на наш погляд, є одними з найважливіших питань,
тому що мова йде про ті законодавчі акти, які передбачені Мінськими
угодами. Це законодавчі акти, які повинні бути розроблені і прийняті
Верховною Радою України. Мова йде про закон про амністію, мова йде про
введення в дію закону про особливий статус, мова йде про внесення змін до
Конституції, мова йде про вибори на територіях, які є сьогодні
неконтрольованими. Ми вважаємо, наша фракція, що ці питання, в будь
якому випадку будуть розглядатися Верховною Радою. Зважаючи на те, що в
тому числі і сьогоднішня влада визнає Мінські угоди і вважає їх
безальтернативними, ми все рівно повернемося до їх розгляду і тим більше,
що наш профільний Комітет, буде, на мій погляд, головним в питаннях того,
в якій редакції вони потраплять в зал Верховної Ради. Тому я просив би
звернути на це увагу і внести в порядок денний.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Володимирович. Зараз ми знайшли
інформацію, що дійсно така постанова є , вона зареєстрована, але головний
комітет визначений не наш, а Комітет з питань оборони. Ми можемо
звернутись в Комітет з питань оборони листом, до Голови Верховної Ради
пана Разумкова з листом, щоб при розгляді цієї постанови головним
комітетом було визначено наш. Тому на даний час як пропозиція від мене,
що ми можемо зараз навіть проголосувати за такий лист і при
перенаправленні цієї постанови на розгляд до нашого комітету розглянути її і

включити в подальшому в порядок денний. Якщо приймається така
пропозиція?
МЕДВЕДЧУК В.В. Приймається, безумовно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто хоче висловитися ще по цьому питанню?
МЕДВЕДЧУК В.В. Вибачте, Дмитро Валерійович, ще одне. Думаю, що
навіть якщо Комітет з питань національної безпеки і оборони буде
розглядати це питання, то це не виключає можливіть і я вважаю необхідності
її розглядати нашим комітетом. Тому що питання Донбасу, питання мирного
врегулювання – це питання безпосередньо діяльності нашого Комітету. Тому
тут, може, не треба влаштовувати якусь конкуренцію чи змагання, але ми
повинні тримати це під нашою увагою і розглядати всі ці питання.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тоді є пропозиція, я так думаю, я не
впевнений, ми уточнюємо цю інформацію, якщо головним щодо розгляду
цієї постанови визначений Комітет з питань оборони, то безумовно як не
головний, Комітет визначено наш. У нас є зараз два шляхи: шлях перший –
або ми зараз рішенням Комітету звертаємось до Голови Верховної Ради з
тим, щоб цю постанову було визначено як головний наш Комітет, або ми
чекаємо, поки розглянуть в Комітеті оборони, а потім він приходить до нас.
У нас була пропозиція.
МЕДВЕДЧУК В.В. Так, є пропозиція все ж таки звернутися, щоб ми
були головним комітетом. Це предмет відання нашого комітету. Згідно навіть
того, що ми уже затвердили Постановою Верховної Ради ті питання, які
будуть предметом розгляду нашого комітету. В першу чергу це наше
завдання і це наш предмет.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо ніхто не бажає висловитися з цього
питання, вношу пропозицію тоді проголосувати рішенням комітету
звернутись до Голови Верховної Ради України Дмитра Олександровича
Разумкова, щоб при розгляді цієї постанови головним був визначений наш
комітет. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Два, три. Три
колеги наших утримались. Дякую. рішення прийнято. Тому прошу
секретаріат нашого комітету підготувати лист на Голову Верховної Ради
України, щоб цю постанову було розглянуто у питаннях щодо при розгляді
цієї постанови головним комітетом був визначений наш комітет. Дякую,
колеги. З урахуванням того, що немає більше заперечень, ми можемо
проголосувати за інші законопроекти про включення в порядок денний.
Можемо? Дякую. Прошу голосувати, колеги. Хто за? Хто проти? Утримався?
Дякую. Рішення прийнято одноголосно.
Наступне п’яте питання порядку денного. Про проведення виїзного
засідання Комітету

у Донецькій та Луганській області.

Колеги, вношу

пропозицію провести у жовтні 2019 року виїзне засідання до Донецької і
Луганської області.

Всі ми розуміємо, що дуже великі питання будуть

розглядатися у нас на комітеті, пов’язані із захистом прав людей, тимчасово
переміщених осіб, людей, які проживають на тимчасово окупованій
території, перетин контрольних пунктів в’їзду-виїзду, функціонування
обласних військово-цивільних адміністрацій. Тому є пропозиція, щоб ми все
ж таки на початку своєї каденції провели виїзне засідання і зараз обговорили
це питання, визначили приблизний час та склад наших колег, які готові це
зробити. Прошу висловлюватись з цього питання. Дякую. Горбенко Руслан
Олександрович.
ГОРБЕНКО

Р.О.

Доброго

дня,

колеги.

Горбенко

Руслан

Олександрович, фракція «Слуга народу», замголови Комітету. Є пропозиція
провести виїзне засідання в Донецькій та Луганській області. 18 жовтня 2019
року буде проведено форум економічного об’єднання Донбасу і було б дуже

… так у місті Маріуполь, дуже було б правильно це зробити, щоб перше
засідання наше теж провели у місті Маріуполь 18-19 жовтня. А 20-21 жовтня
провели засідання у Луганській області, місто Сєвєродонецьк. 18-19 жовтня є
пропозиція Маріуполь. 20-21 – місто Сєвєродонецьк. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію Анатолійовичу, будь ласка.
БОЙКО Ю.А. Дякую. Я повністю підтримую проведення виїзних
засідань Комітету у Луганській, Донецькій області. Це дуже важливо. А
враховуючи те, що і губернатори і Уряд, тим паче Уряд тільки призначений,
я вважаю, що треба створити робочу групу, яка підготує це виїзне засідання,
напрацювання

документів,

створення,

розробка

плану

соціально-

економічного розвитку областей, аналіз його на місті і після того приймати
рішення, коли ми будемо готові, щоб результатом наших виїзних засідань
комітету був окремий протокол з окремими чіткими дорученнями і для
Уряду і для місцевих адміністрацій і, в тому числі, для, на законодавчому
рівні, для парламенту. Тоді це буде мати ефект. По датам у мене немає
питань, прохання створити таку робочу групу, яка буде і по Донецькій і по
Луганській області в координації з Урядом і місцевими адміністраціями
напрацювати документи. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи хочуть ще колеги висловитися?
ГОРБЕНКО Р.О. Час є, півтора місяці на підготовку, зауважень нема.
Обов’язково ми повинні на наступній зустрічі проработать цей порядок
денний, якраз обов’язково.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

З якої логіки ми виходили. 18 жовтня у місті

Маріуполь попередньо запланований великий економічний форум з питань
відновлення

Донбасу

за

участю

Президента

України

Зеленського

Володимира Олександровича. Було б дуже добре, щоб Комітет, який
займається профільно цими питаннями чи в повному чи практично в повному
складі брав участь у цьому форумі.
Так само, якщо ми їдемо на цей форум, за бажанням, було б абсолютно
логічним вже провести якесь засідання. 18 це п’ятниця, п’ятниця сесійного
тижня, з урахуванням, ми можемо писати лист на Голову Верховної Ради
України, щоб це було офіційне відрядження. Субота, п’ятниця відпрацювали
форум, проїхали

контрольно пропускний пункт, наприклад, найбільший

контрольно пропускний пункт в’їзду-виїзду на лінії зіткнення знаходиться в
населеному пункті Новотроїцьке, це біля Маріуполя, тобто ми відвідали,
подивилися, які проблеми, як функціонують правоохоронні органи, яких
дуже багато, з якими проблемами стикаються люди при перетині цього
контрольно-пропускного пункту. Проїхали Мар’їнку, піднялись північніше
по Донецькій області і на наступний день, 19, ми провели засідання в
Краматорську, це 19 числа, субота. На наступний день, неділя, це 20 числа,
ми проїхали, так само проїхали по Луганській області, заїхали в
Сєвєродонецьк, Золоте, обговорили питання, які там існують, і 21 провели
так само засідання на території Луганської області. Логіка була дуже проста,
я так розумію нашого колегу …
ГОРБЕНКО Р.О. Ще пропонується обов’язково заїхати в Щастя,
Станиця Луганська.
ГОЛОВУЮЧИЙ. … Щастя, Станиця Луганська. Тому я абсолютно
впевнений, що ті народні депутати, які є членами нашого Комітету будуть
мати бажання приймати участь в економічному форумі. Якщо ми займаємось
реінтеграцією територій Донецької та Луганської областей, безпосередньо,
що 18 жовтня ми хотіли всі би відвідати цей форум. Тоді, якщо багато
бажаючих, можливо і проведемо виїзне засідання. У нас хоче висловитись
Людмила Леонтіївна, будь ласка.

ДЕНІСОВА Л.Л. Дякую дуже. Шановні народні депутати, шановний
пане Голово, шановні заступники, я вас вітаю всіх з обраннями. Таку роботу,
яку ви будете проводити в дуже важливому комітеті, тому що зараз у вас і
повноваження збільшились. Реінтеграція і деокупація Донецької і Луганської
областей, Автономної республіки це дуже важко. Важливо. Я хочу нагади
вам про те, що у нас за 18 рік є доповідь Уповноваженого і я хочу щоб ви,
всім вам надіслали листа, щоб ви ознайомились, там якраз першим розділом
є проблематика вся, яка присвячена внутрішньо переміщеним особам і якраз
територіям, які окуповані. Я дуже прошу це використати в цій роботі, в тому
числі і для підготовки такого важливого засідання виїзного.
І дуже прошу вас долучили офіс Уповноваженого до цієї роботи і в
тому числі до участі в цих меропріятіях, цих … виїзному засіданні комітету.
Ми могли би вам надати і статистику і надати ці пропозиції, які вже були
озвучені і народним депутатом попереднього скликання і вчора я
зустрічалася з Головою Парламенту і надала йому можливість, щоб, все ж
таки, розглянули ті законопроекти, які були щодо соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам, щодо поновлення в правах виборчих
внутрішньо переміщених осіб та які вже в громадах живуть, ну наприклад, як
я внутрішньо переміщена особа, вже шостий рік у місті Києві, але позбавлена
виборчих прав. І тому я дуже вас прошу ці законопроекти розглянути, по
можливості, в тому числі, їх можна долучити, в тому числі, і на розгляд і на
цих виїзних засіданнях. Дуже вам вдячна.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ну, все ж таки, у нас є пропозиція, я
пропоную за неї проголосувати. І, на мій погляд, півтора місяці це не малий
строк і, в першу чергу, і ми можемо перше засідання якраз напрацювати
проблематику і потім виходити, як ініціатори, змін до законодавства.
Тому прошу всіх підтримати, все ж таки, проведення виїзного
засідання 18-19 жовтня територія Донецької області, 20-21 жовтня територія

Луганської області. Ставлю на голосування цю пропозицію. Хто за? Дякую
колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Дякую за те, що представники фракції «Опозиційна платформа «За
життя» приєдналися і підтримали цю пропозицію. Ні, сумніву у мене не
було, але я абсолютно вважаю, дійсно те зауваження, яке сказав Юрій
Анатолійович, про те … да це доповнення … тому дуже дякую, що ми саме
це рішення прийняли одноголосно.
Тому колеги я прошу вас скорегувати ваші плани. Хочу зазначити, що
засідання комітету не може відбуватись без кворуму, а ми хочемо показати,
що комітет буде проводити саме засідання і будуть прийматись якісь
рішення. Я абсолютно впевнений, що на це засідання будуть запрошені і
керівники військово-цивільних адміністрацій, керівники правоохоронних
органів, які працюють. І було б дуже добре показати, що склад нашого
комітету в повному складі візьме участь в дуже важливому економічному
форумі в Маріуполі, 18 жовтня, який буде розглядати якраз економічне
відновлення нашого рідного українського Донбасу. Дуже вам дякую.
І питання шосте. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо
забезпечення роботи комісії з питань осіб зниклих безвісти за особливих
обставин.
У вас в матеріалах є невеличка інформаційна довідка. Про що йдеться,
колеги. 12 липня 2018 року був прийнятий Закон України «Про правовий
статус осіб зниклих безвісти». Переконаний, що всі ви розумієте важливість
цього закону в умовах війни. В доповіді Управління Верховного Комісара
ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні наводяться
такі дані: на 15 серпня 2017 року у відкритій базі даних Національної поліції
України нараховувалось 1776 осіб зниклих безвісти в зоні конфлікту
починаючи з середини квітня 2014 року. За різними даними ця кількість
навіть значно більша.
Саме з метою забезпечення правового регулювання відносин
пов’язаних з обліком осіб зниклих безвісти та їх розшуком приймався

зазначений закон. Відповідно до вимог цього закону, Уряд повинен був ще в
жовтні 2018 року створити Комісію з питань осіб зниклих безвісти за
особливих обставин та затвердити положення про цю комісію.
Можу

сказати,

що

попередній

склад

комітету

неодноразово

заслуховував питання виконання закону на своїх засіданнях. І врешті 10
квітня 2019 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України було утворено
Комісію з питань осіб зниклих безвісти. В той же час Кабінет Міністрів не
здійснив жодних організаційних заходів щодо початку практичної роботи
цієї комісії.
Було б дуже добре, якщо б ми на першому засіданні проголосували за
звернення до Кабінету Міністрів, розуміючи на скільки важлива ця комісія,
що проголосований окремий закон і що у нас і змінився керівник Уряду і
повністю склад Уряду, щоб вони в найближчий час створили і дали
можливість працювати цій надважливій комісії. Прошу висловлюватись з
цього питання, колеги. Так, Віктор Володимирович.
МЕДВЕДЧУК В.В. Шановний Дмитре Валерійовичу, я думаю, що
Кабінет Міністрів перезатвердить склад комісії, мабуть, мені так здається, і
коли ця комісія буде створена тоді я пропоную повернутися до цього
питання, тому що воно дійсно важливе. Наскільки мені відомо, і от Людмила
Леонтіївна зараз зауважила в репліці відносно того, що після створення цієї
комісії більше нічого не відбувалося. Для того, щоб відбувалося, якщо ми
вже розглядаємо це питання в центрі нашої уваги, то Кабінет Міністрів хай
доопрацює, затвердить новий склад і ми тоді продовжимо те, що … мені так
здається.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чому це питання ми винесли сьогодні в порядок
денний. Ми дуже не хочемо, щоб повторювалась така ж сама ситуація як з
попереднім Урядом, коли декілька разів, навіть комітет звертав на це увагу, а
Кабінет Міністрів цього не робив, тому ми вирішили не чекати, ми вирішили

проявити ініціативу в цьому надважливому питанні. І з самого початку нашої
роботи звернутись, щоб Кабінет Міністрів і створив цю комісію і наповнив її
змістом і фінансами.
Колеги, хто ще хоче висловитись? Якщо немає інших пропозицій, я так
бачу, що ми знайшли порозуміння. Ставлю на голосування, хто за таке
звернення до Кабінету Міністрів. Дякую колеги, рішення прийнято
одноголосно.
І переходимо до питання «різного», поки ви готуєте оголошення, заяви,
пропозиції, я хочу зробити декілька оголошень. Маємо визначитись щодо
проведення наступних засідань комітету, пропоную, щоб ми проводили
засідання комітету у відведений час в середу кожного пленарного тижня,
Тиждень, який відводиться для роботи в комітетах, використовувати для
засідань підкомітетів, робочих груп, проведень заходів, круглих столів тощо.
Проект порядку денного та інші матеріали до засідання вам буде надсилатись
завчасно на ваші електронні адреси та електронні адреси ваших помічників.
Так само є пропозиція, щоб заздалегідь, якщо у нас буде одне чи два
питання, ми заздалегідь будемо вас повідомляти, що на цьому сесійному
тижні ми не проводимо засідання, а переносимо його для напрацювання
більшої кількості питань порядку денного.
Так само ми маємо скласти план роботи Комітету на поточну сесію,
тому прошу до 10 вересня подати до секретаріату пропозиції щодо
проведення комітетських слухань, круглих столів чи інших заходів Комітету
упродовж другої сесії.
Так само є пропозиція, хотів би щоб ви висловили свою думку щодо
можливості чи потрібно нам на наступне засідання нашого Комітету для
кожного члена з нашого Комітету роздруковувати в паперовому вигляді наші
матеріали. Чи готові ми прийти з планшетами і показати, що Комітет готовий
працювати в новому цифровому вимірі? Прошу висловлюватись або інші
будь-які заяви. У нас сьоме питання порядку денного «Різне».
Прошу, колеги. Да, Вадим Зіновійович.

РАБІНОВИЧ В.З. Вадим Рабинович, Опозиционная платформа «За
життя». Раз Президент сказал «Государство в смартфоне», надо идти с путем
Президента. Поэтому бумагу прекращаем уничтожать, приходим все с
смартфонами. А их выдадут? Я понял выдадут.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за підтримання пропозиції. У мене так само є.
Я готовий підтримувати всі пропозиції всіх наших колег. У мене одне єдине
прохання як Голови нашого Комітету до шановного мною Вадима
Зіновійовича і інших наших колег. Все ж таки у нас є Закон України «Про
Регламент Верховної Ради України», де мовою спілкування робочих органів,
а комітет є робочим органом Верховної Ради України, прописана українська.
Тим більше всі ми чули з трибуни Верховної Ради України, що Вадим
Зіновійович, ви дуже гарно спілкуєтесь нашою солов’їною мовою, співучою,
навіть Президент це підкреслив, тому я дуже вас прошу на засіданнях
комітету, при всій моїй повазі до вас особисто і російськомовних виборців,
яких так само й я представляю, бо я мажоритарник з Донецької області, але
прошу не порушувати закони України. Дякую.
Да, Вадим Зіновійович.
РАБІНОВИЧ В.З. Я прошу прощения, я уже подал в Конституционный
суд на Главу парламента, теперь и на вас обязательно подам. Я хочу вам
объяснить разницу между законом «О Регламенте» и Конституцией
Украины, которую вы, на мой взгляд, как Глава Комитета, вы должны были б
знать. Так вот 10-й пункт, статья Конституции нашей страны гарантирует
всем гражданам равные языковые права. Рабочей мовой Рады является
украинский. Я не мешаю вам работать на рабочей раде. Теперь что касается
моего спивучего языка. Давайте я вам объясню. Когда я выступаю от имени
фракции, я согласовываю текст, который я говорю, с фракцией, я его
зачитываю, читать я действительно умею в том числе на украинском языке.
Высказывать свою мысль мне проще на русском языке. То есть вы хотите

лишить меня права высказывать свою мысль. Давайте всё-таки тогда решим
этот вопрос в конституционном порядке. А то вопрос касается не только
этого заседания. Вы с русскоязычных регионов, как вы только что мне
сказали. Вы прекрасно знаете проблемы, которые возникают там. Многие
люди, все любят Украину и все любят украинский язык, но не все в силу
исторических причин или других умеют им владеть свободно как например
многие наши коллеги. Мы учимся, но нам пока тяжело. И что поэтому вы
лишите народного депутата права выступать, защищать своих избирателей?
Я такой же абсолютно депутат как и вы. И русскоязычные люди, которые в
нашей стране, в окопах на фронте там русскоязычных не спрашивают на
каком языке ты разговариваешь. А здесь тебя спрашивают. Так вот я еще раз
говорю, если вы хотите лишить депутата права от имени избирателей
говорить на русском языке, вы совершаете конституционное преступление.
Спасибо большое, встретимся в Конституционном Суде.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадим Зановійович, пояснюю вам, що, по-перше, у
нас дуже багато йде відеозапису. Ви можете побачити, що я не забороняв вам
висловлювати вашу позицію. Я звернув, навіть не переривав вас, а звернув
вашу увагу, що у нас є закон України, де чітко зазначено, що робочою мовою
Верховної Ради України, а також органів Верховної Ради України, а комітет є
орган Верховної Ради України, є українська мова. Так само, так само,
звертаючи вашу увагу на це, я підкреслив, що так само представляю
Донецьку область, де дуже багато виборців російськомовних. Але поки у нас
немає роз’яснення Конституційного Суду, якщо буде ваша. При всій моїй
повазі до вас і дод представників всіх політичних фракцій, я собі не дозволяю
будь-кого переривати. І мені здається, що діалог – це коли один іншого як
мінімум може висловити і не перебивати. Давайте ми почнемо з того, що ми
не перебиваємо один одного і ведемо дуже коректно нашу співбесіду. Чому
співбесіду? Бо питання «Різне» і ми вже не приймаємо жодного рішення.
Тому якщо ви вчите українську мову, я думаю, що ви всій країні покажете,

що це неважко, і на наступному комітеті, можливо не наступному, а через
декілька комітетів, ми з вами перейдемо обговорення законопроектів все ж
таки українською мовою. Дякую, Вадим Зіновійович.
РАБІНОВИЧ В.З. Скажите пожалуйста вы готовы выделить время со
мною заниматься? Вы конечно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Особисто я готовий показати вам приклад, що на
2014 рік.
РАБІНОВИЧ В.З..Не, не, вы ответьте на мой вопрос. Да?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Так.
РАБІНОВИЧ В.З. Да? Всё. Попросите секретариат подготовить для нас
с вами график индивидуальных занятий.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Домовились.

Даю

доручення

секретаріату

підготувати робочий час не менше ніж 1 година на пленарному тижні для
того, щоб голова комітету народний депутат Лубінець міг з головою
підкомітету Рабінович Вадим Зіновійович могли спілкуватись і вивчати
українську мову. Бо я абсолютно впевнений, це не тільки вам потрібно, це і
мені потрібно. Бо я завжди підкреслював що до 2014 року, до обрання мене
народним депутатом восьмого скликання, спілкуватись, на жаль, державною
мовою я не міг. Але показую всі – це неважко зробити, якщо є бажання. Да,
Вадим Зіновійович.
РАБІНОВИЧ В.З. Хорошая идея. Можно я камеру возьму, чтоб другие
люди тоже учились.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Домовились.
РАБІНОВИЧ В.З. Спасибо большое.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Робимо онлайн курс з вивчення української мови.
РАБІНОВИЧ В.З. Дякую вам дуже. Все.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Да, Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. (нерозбірливо) Я вважаю що нам прийдеться приймати
важливе рішення стосовно функціонування органів місцевої влади на
територіях, які контрольовані Україною і стосуються Донецької, Луганської
області. Що мається на увазі? Багато людей задають питання: «Чому на
територіях, контрольованих Україною, немає облрад Донецької і Луганської
області?».

У

нас

буде

розглядатися

питання

особливого

статусу

неконтрольованих територій, де будуть вибори місцеві, але нас чекає і люди
всі задають питання коли набуде відновлення облради на територіях України.
Ми, якщо ви не проти, ми підготуємо проект закону, тому що постанови для
цього не підійде, ми вже подивились, проект закону, який врегулює ці
питання для територій Донецької і Луганської області, які під контролем
України і які чекають. Я не беру там прифронтову зону, я беру територію, де
функціонує в повному обсязі і промисловість, і люди, і соціальні всі питання
вирішуються. Тому, якщо не проти, я, ми розробимо такий законопроект,
надамо цьому комітету на розгляд і будемо цю піднімати, тому що вона для
наших виборців, які живуть на території України дуже важлива. Ми це
почули на власні очі. Я впевнений, що наші колеги, які там бувають, які
звідти також про цю проблему чули. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Анатолійович. Я точно не можу бути
проти, бо законотворча функція народних депутатів закріплена в Конституції
і безумовно ми готові долучатись до цієї роботи. Ці та інші питання щодо
функціонування органів на території Донецької та Луганської області
безумовно є вкрай важливими для нашого комітету, тому ми готові
сприймати ваші ініціативи. Дякую.
Колеги, у кого ще будуть заяви, оголошення? Якщо ні у кого немає, у
мене є одне. Я прошу через технічні питання всіх членів нашого комітету
піднятися в мій робочий кабінет, там потрібно підписати деякі папери. Якщо
питань більше немає, я хочу всіх вас подякувати, що ви знайшли час.
Подякувати нашого Уповноваженого з прав. А. Я вибачаюсь. У нас
присутній на засіданні народний депутат Требушкін, який на даний час ще не
розподілений в комітетах, тому він прийшов на наше засідання.
ТРЕБУШКІН Р.В. (говорить без мікрофона) …місто Покровськ
знаходиться в декількох кілометрах від лінії розмежування. І це також
Україна. І чим видатне наше місто? Близько ста років тому Микола
Дмитрович Леонтович, який створив всесвітньо відомий твір «Щедрик», жив
і працював в місті Покровську. В нас залишилась школа де він працював,
багато чого іншого. І ми в цьому році створили такий щоденник, який
(нерозбірливо) за кошти місцевого бюджету для всіх наших школярів для
того, щоб вони знали історію нашої України, історію рідного міста. І що
цікавого в цьому щоденнику? Близько року тому українська хорова капела
поїхала світом, як і сто років тому, під керівництвом Кошиця. І виступаючи
п’ять років по світу «Щедрик» став (нерозбірливо), цим твіром, який став
прославляти всю Україну. Я хочу сказати, що Леонтович ще більше сто років
тому об’єднував Україну як єдину і як незалежну. Тому всіх вас запрошую.
Це вам.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я хотів би подякувати Людмилу Леонтіївну за те,
що вона особисто відвідала засідання нашого комітету. Хотів ще
поінформувати колег про те, що була запрошена і профільний міністр Коляда
Оксана Василівна, Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб. Але через засідання Кабінету
Міністрів на той же час вона не змогла бути. Так само у неї сьогодні день
народження. Ми всі її вітаємо. І я абсолютно впевнений, що у нас буде плідна
співпраця з нашим профільним Міністром. Дякую, колеги. Прошу всіх
піднятись (нерозбірливо).

