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
14 квітня 2020 року
(в режимі відеоконференції)
Веде засідання голова комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас почався запис нашого засідання.
Отже, доброго дня, шановні колеги! Я вас вітаю на першому засіданні
нашого комітету в режимі онлайн, згідно проголосованого закону, який надає
нам право зараз таким чином будувати свою роботу. На зв'язку у нас з 17 членів
комітету присутні, якщо я не помиляюсь, 13 членів. У нас є кворум. Засідання
оголошую відкритим.
Колеги, вам надіслано проект порядку денного. Пропонується розглянути
три законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним, та низку
інших питань. Всього на сьогодні

в порядку денному сім питань. Чи є

пропозиції, доповнення чи зауваження до порядку денного. Колеги, хто хоче
висловитись?
Народний депутат Ткаченко, у вас була пропозиція до порядку денного.
Будь ласка, ввімкніть.
ТКАЧЕНКО М.М. Доброго дня! Максим Ткаченко, Фракція "Слуга
народу". Є пропозиція сьоме питання порядку денного все ж таки розглядати у
нашому залі, офлайн, при присутності представника ОПОРИ, віч-навіч з ними. І
ще раз заслухати якусь міні-презентацію, якийсь міні-звіт від них, саме не в
режимі онлайн, саме не сьогодні. Прошу колег підтримати. Я думаю, що це не
таке важливе питання, що потрібно саме сьогодні приймати по ньому рішення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, дякую за пропозицію.
Єдине, що я попрошу проголосувати за пропозицію просто перенесення
цього питання на наступне засідання. Бо технічно ми зв'яжемося з
представниками ОПОРИ. Наскільки мені відомо, є якийсь кінцевий термін, за
який ми як комітет повинні або затвердити їхній звіт, або не затвердити. Якщо у
них є час чекати, коли закінчиться карантин і ми в звичайному режимі зможемо
затвердити, то я про це повідомлю і тоді, дійсно, ми будемо це розглядати.
Якщо буде кінцевий термін, то по узгодженості з вами будемо виставляти це
питання на наступне засідання нашого комітету.
Тому пропозицію тоді ставлю сьогодні розглянути порядок денний з
шести питань, а питання сьоме перенести на наступне засідання. Приймається
така пропозиція? Якщо приймається, ми починаємо процедуру голосування.
Нагадую, колеги, що для голосування я буду в алфавітному порядку
називати прізвища народних депутатів, ви вмикаєте мікрофон і голосуєте, щоб
ми всі чули. І бажано, якщо це "за", щоб ми бачили вашу підняту руку.
Дякую.
Ми починаємо голосування. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати.
Народний депутат Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. За.
Народний депутат Джемілєв Мустафа.
ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Я голосую – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович.
КОПИЛЕНКО О.Л. Я голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. Я голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лубінець. Я голосую – за.
Мандзій Сергій Володимирович.
МАНДЗІЙ С.В. Я голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Медведчук Віктор Володимирович.
МЕДВЕДЧДУК В.В. Я голосую за пропозицію колеги Ткаченка.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.
ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Умєров Рустем Енверович.
УМЄРОВ Р.Е. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.

ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковлєва Неллі Іллівна.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Попрошу всіх після того, як ви вмикаєте мікрофон і голосуєте, після
цього знову мікрофон вимикати.
Переходимо до першого питання порядку денного. Проект Закону про
внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб щодо захисту житлових прав студентів" (реєстраційний
номер 0935) (друге читання).
Хочу вас повідомити, що це перехідний законопроект, який був
прийнятий у першому читанні парламентом попереднього скликання. Метою
зазначеного законопроекту є забезпечення молоді з числа внутрішньо
переміщених осіб гарантованим тимчасовим

місцем проживання та

вдосконаленням процедури реєстрації їх місця проживання.
Водночас мета заслуговує на підтримку, але є важливий нюанс.
Положення законопроекту, прийнятого в першому читанні, потребує суттєвого
доопрацювання, юридичного коригування та врахування змін до Закону "Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", внесених вже після
подання законопроекту. Адже з часу внесення законопроекту минуло більше 3
років. Також окремі положення викликають сумніви щодо доцільності їх
прийняття.
Проте доопрацювати належним чином і актуалізувати цей законопроект
ми не можемо, тому що у відведений строк до законопроекту не надійшло
жодної пропозиції та поправки від народних депутатів.
Даний законопроект було б простіше зняти з розгляду чи відхилити і
напрацювати новий законопроект, враховуючи що на етапі його розгляду у
попередньому скликанні він не підтримувався Головним науково-експертним

управлінням та Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради
України. Разом з тим, відповідно до пропозицій уряду, даний законопроект
включено

до

спільної

парламентсько-урядової

дорожньої

карти

євроінтеграційних законопроектів, до розділу "Юстиція та права людини".
Тому, колеги, є пропозиція на підставі частини першої статті 123
Регламенту рекомендувати Верховній Раді України, за результатами розгляду
законопроекту, прийняти рішення про повернення законопроекту головному
комітету на доопрацювання, з доступним поданням, на повторне друге читання.
Це відкриє можливість внести до нього пропозиції, поправки та належним
чином його доопрацювати.
Дуже багато правозахисних організацій звернулись з тим, що, дійсно, цей
законопроект просто морально застарів і потрібно напрацьовувати новий. Тому
у нас та пропозиція, яку я зараз висловив, це відправити на повторне
доопрацювання, на повторне друге читання. Або, як пропозиція, взагалі його
відхилити. Але все ж таки пропозиція є відправити на повторне друге читання.
Шановні колеги, чи бажає хтось висловитись?
Якщо бажаючих висловитись немає, то ставлю на голосування
пропозицію рекомендувати Верховній Раді України, за результатами розгляду
законопроекту, прийняти рішення про повернення законопроекту головному
комітету на доопрацювання, з доступним поданням на повторне друге читання.
Прошу голосувати, шановні народні депутати.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Джемілєв Мустафа.
ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович.

КАСАЙ К.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за.
Мандзій Сергій Володимирович.
МАНДЗІЙ С.В. Я голосую – за.
ТАРАСЕНКО Т.П. Медведчук.
МЕДВЕДЧДУК В.В. За.
ТАРАСЕНКО Т.П.Тарасенко – за.
ТКАЧЕНКО М.М. Ткаченко – за.
ТАРАСЕНКО Т.П. Так мы за него всю работу выполним. (Загальна
дискусія)
ТАРАСЕНКО Т.П. Запись идет. Тут видно на иконке, что запись идет,
уже 49 минут пишет, так что все нормально. Они заранее начали писать.
ТКАЧЕНКО М.М. Так що, будь ласка, українською мовою, шановні.

МЕДВЕДЧУК В.В. Як скажете, пане з Луганська. Якщо ви так кажете, то
будемо виключно спілкуватися українською мовою.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ви мене бачите?
ТАРАСЕНКО Т.П. Ми вас чуємо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вибачення. Технічні проблеми, у мене пропало
світло, пропав Інтернет, але швидко відновилось.
МЕДВЕДЧДУК В.В. Не зникайте, пане начальнику, бо нам дуже сумно
без вас.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Отже ми закінчили процедуру голосування на народному депутатові –
Мандзій Сергій Володимирович.
ТАРАСЕНКО Т.П. Насправді, ми вже проголосували. Дійсно, ми під
запис проголосували всі.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі? Все, дуже вам дякую.
ТАРАСЕНКО Т.П. Неллі не проголосувала.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Ні, шановні, ще всі. Можливо, все ж таки доцільно
повернутися для процедури до початку, вже по наступним прізвищам?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я особисто називав народного депутата – Мандзій
Сергій Володимирович, і перервався зв'язок.
МАНДЗІЙ С.В. Я голосую – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутати Медведчук Віктор Володимирович.
МЕДВЕДЧУК В.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.
ТКАЧЕНКО М.М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Умєров Рустем Енверович.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковлєва Неллі Іллівна.
ЯКОВЛЄВА Н.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Переходимо до другого питання. Оголошую до розгляду проект Закону
України про внесення змін до статті 16 Закону України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства" (реєстраційний номер 0934) (внесений
Кабінетом Міністрів України). Це перехідний законопроект, який був
прийнятий в першому читанні парламентом попереднього скликання.

Мета: здійснення реєстрації в МЗС України паспортних документів
приватних домашніх робітників, співробітників дипломатичних представництв
і консульських установ іноземних держав в Україні, а також осіб, що працюють
за трудовим договором та не входять до складу персоналу дипломатичних
представництв і консульських установ іноземних держав в Україні.
До проекту, у встановлений законом строк, були внесені поправки і
пропозиції лише одним народним депутатом – Луценко Іриною. Ці поправки
удосконалили даний законопроект. Але згідно процедури народний депутат
Луценко достроково склала свої повноваження і відповідно до Регламенту її
поправки вважаються відкликаними. Тому наразі ми маємо законопроект, до
якого не надійшло пропозицій та поправок. Відповідно до частини п'ятої статті
118 Регламенту Верховної Ради України такий законопроект подається без
порівняльної таблиці.
Пропонується ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді за
результатами розгляду в другому читанні прийняти законопроект в другому
читанні та в цілому. У разі, якщо висновки юридичної експертизи та
редакційного опрацювання міститимуть зауваження до законопроекту, які
необхідно буде врахувати, комітет скористається нормами частини

шостої

статті 118 Регламенту Верховної Ради України і розгляне на своєму засіданні
пропозиції і поправки членів комітету, підготовлені з урахуванням висновку
Юридичного управління.
Шановні народні депутати, є така пропозиція. Чи бажає хтось
висловитись по даному питанню? Якщо… Да, будь ласка.
ТАРАСЕНКО Т.П. Я так розумію, я вибачаюсь, розумію, що після того,
як ми голосуємо внесення законопроекту в друге читання і в цілому, все рівно
буде юридична експертиза. І після цього, ми маємо право ще раз зібратися і
проголосувати по новому від членів комітету правки, за результатами
юридичної експертизи. Так?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. На підставі частини шостої статті 118 Регламенту
Верховної Ради України.
ТАРАСЕНКО Т.П. Добре, дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Якщо більше бажаючих немає висловитись, то ставлю на голосування
пропозицію рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства" (реєстраційний номер 0934) за результатами розгляду в
другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому.
Прошу, колеги, голосувати.
Народний депутат Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Джемілєв Мустафа.
ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.

КУЗНЄЦОВ О.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за.
Мандзій Сергій Володимирович.
МАНДЗІЙ С.В. Я голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Медведчук Віктор Володимирович.
МЕДВЕДЧДУК В.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.
ТКАЧЕНКО М.М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Умєров Рустем Енверович.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковлєва Неллі Іллівна.
ЯКОВЛЄВА Н.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги, рішення прийнято одноголосно.
Переходимо до третього питання нашого порядку денного.
ЧИЙГОЗ А.З. Вибачте. Я змушений іти.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ахтеме, що прийняли участь в нашому
засіданні.
ЧИЙГОЗ А.З. Дякую. До побачення.
ГОЛОВУЮЧИЙ. На все добре.
На ваш розгляд подається проект Закону України про тимчасові заходи
забезпечення платоспроможності підприємств, які провадили господарську
діяльність на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях (реєстраційний номер 2374) (внесений народними депутатами України
Ткаченком, Яковлєвою, Кузнєцовим, Тарутою та іншими).
Законопроект внесений народними депутатами членами нашого комітету.
Доповідачем, відповідно до подання, визначено народного депутата України
Яковлєву Неллі Іллівну.
Перед тим, як надати слово нашому народному депутату Яковлєвій, я
хочу звернути увагу членів комітету на висновок Головного науковоекспертного управління від 04.02.2020 року, в якому висловлені деякі
зауваження

до

законопроекту.

Однак,

вказаний

висновок не містить

узагальнюючих рекомендацій щодо доцільності за результатами розгляду в
першому

читанні

прийняти

законопроект

за

основу,

повернути

на

доопрацювання чи відхилити.
Відповідно до висновку Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету від 05.02.2020 року законопроект матиме опосередкований вплив на
показники бюджету. Може призвести до зменшення доходів бюджету від
сплати податків і зборів, залежно від практики застосування даної законодавчої

ініціативи. У разі прийняття відповідного закону, він може набирати чинності
згідно із законодавством.
Підкомітетом з питань прав людини також розглянутий вказаний
законопроект та прийнято рішення 04.02.2020 року рекомендувати нашому
комітету підтримати законопроект та внести його на розгляд Верховної Ради
України для прийняття за основу.
Таким чином попередні висновки мною озвучені. І тепер для доповіді
основних положень законопроекту, я надаю слово народному депутату України
Яковлєвій Неллі Іллівні. Будь ласка.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Шановні колеги! До вашого розгляду пропонується
законопроект 2374 про тимчасові заходи забезпечення платоспроможності
підприємств, які провадили господарську діяльність на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях. Власне, законопроект
спрямований на те, щоби зберегти підприємства та виробничі потужності, які
були розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях і провадили свою господарську діяльність на тих
територіях до 14 квітня 2014 року.
Також даний законопроект унеможливить реалізацію схем рейдерського
захоплення цих підприємств через процедури виконавчого провадження та
банкрутства. Тобто ми говоримо проте, що цей законопроект також
спрямований

на

забезпечення

прав

та

інтересів

держави,

суб'єктів

господарювання та їх власників. І, власне, буде сприяти збереженню контролю
України над тими виробничими потужностями, які продовжують знаходитися
на тимчасово окупованих територіях.
Що стосується основних положень законопроекту, хочу підкреслити, що
цей законопроект стосується припинення виконавчих проваджень на певний
визначений період щодо виробничих потужностей, які були розташовані на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, що
провадили свою господарську діяльність до 14 квітня 2014 року. Також

законопроектом передбачається не порушувати справи про банкрутство знову
ж таки щодо цих суб'єктів господарювання.
Власне, також на адресу Голови Верховної Ради України і також на
адресу наших депутатів надійшли листи щодо підтримки даного законопроекту
від Служби безпеки України за підписом Івана Баканова, а також від Секретаря
Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Вони звертаються,
власне, з проханням забезпечити законодавче регулювання щодо цього
питання.
Дійсно, ми ознайомилися з низкою висловлених зауважень і продовжуємо
працювати над законопроектом. А тому вже вважаємо, що буде доцільно
встановити заборону на відчуження майна юридичних осіб, що знаходилися на
тимчасово окупованих територіях, а не просто припиняти виконавчі
провадження по відношенню щодо цих юридичних осіб.
Також

потрібно

внести

зміни

щодо

строку

дії

законопроекту.

Припустимо, не до 1 січня 2022 року, як це зазначено зараз у законопроекті. А
встановити кінцевий строк дії до відновлення державної влади України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. А також
передбачити виключення для державних органів і установ, які є стягувачами
виконавчого провадження, що були порушені до 14 квітня 2014 року.
Відповідно

колектив

співавторів

просить

комітет

рекомендувати

Верховній Раді України прийняти законопроект 2374 за основу в першому
читанні.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги, хто ще хоче висловитись по даному питанню?
Якщо бажаючих немає, то

ставлю на голосування

пропозицію

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про тимчасові
заходи

забезпечення

платоспроможності

підприємств,

які

провадили

господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та

Луганській областях (реєстраційний номер 2374) за результатами розгляду в
першому читанні прийняти за основу.
Хто підтримує дану пропозицію? Прошу голосувати.
Народний депутат Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
Дмитро Валерійович, мені, на жаль, треба теж бути відсутнім. За цей
закон.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Джемілєв Мустафа.
ДЖЕМІЛЄВ М. Я підтримую. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за.
Мандзій Сергій Володимирович.
МАНДЗІЙ С.В. Я голосую – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Медведчук Віктор Володимирович.
МЕДВЕДЧДУК В.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.
ТКАЧЕНКО М.М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Умєров Рустем Енверович.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович нас покинув.
І народний депутат Яковлєва Неллі Іллівна.
ЯКОВЛЄВА Н.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Переходимо до Розділу ІІ – законопроекти, з опрацювання яких комітет
не є головним.
І наше четверте питання в сьогоднішньому порядку денному: проект
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліквідації
корупційної схеми в пенітенціарній системі шляхом вилучення статті 391
Кримінального кодексу України (реєстраційний номер 2079) (внесений
народними депутатами України Фрісом, Демченком, Дирдіним, Матусевичем,
Шуляк та іншими).

Метою даного законопроекту є припинення масових зловживань
адміністрацією

установ

виконання

покарань

положення

статті

391

Кримінального кодексу України та практики необґрунтованої криміналізації
репресій засудженим, проведення роботи національної пенітенціарної системи
у відповідність стандартам Ради Європи та вимогам демократичного
співтовариства.
Законопроектом пропонується виключити із Кримінального кодексу
України статтю 391 "Злісна непокора вимогам адміністрації установи
виконання покарань", а також виключити посилення на зазначену статтю в
абзаці другому та третьому частини першої статті 140 Кримінальновиконавчого кодексу України, тримання у звичайних жилих приміщеннях та у
приміщеннях камерного типу виправної колонії максимального рівня безпеки
за злісну непокору вимогам адміністрації виправної установи.
Головне науково-експертне управління висловлює низку зауважень,
зокрема зауважень, що виключення статті 391 із Кримінального кодексу
України може призвести до негативних наслідків. Зокрема, такими наслідками
можуть: бути дестабілізація правопорядку у виправних колоніях шляхом
недотримання умов виконання та відбування покарання засудженими до
позбавлення волі, зростання рівня злочинності у виправних колоніях,
негативний вплив засуджених, схильних до деструктивних форм поведінки.
Направити, так само, Головне науково-експертне управління дає пропозицію,
що доцільно було б не вилучати статтю 391 Кримінального кодексу України, а
направити відповідні пропозиції щодо її удосконалення з метою ефективного та
обґрунтованого застосування зазначеної норми на практиці з метою уникнення
порушення прав засуджених та зловживань з боку персоналу виправних
колоній.
Узагальнюючий висновок ГНЕУ: законопроект (реєстраційний номер
2079), за результатами розгляду у першому читанні, доцільно повернути
суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Комітет з питань правоохоронної діяльності, який визначений головним з
опрацювання даного законопроекту, ухвалив рішення за наслідками розвитку

направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності для підготовки на
повторне перше читання.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у своєму листі
вносить пропозицію, враховуючи, що у своїх доповідях Європейський комітет з
питань запобігання катуванням неодноразово надавав рекомендації щодо
скасування зазначеної статті, підтримати даний законопроект на засіданні
комітету.
Шановні колеги, у нас можливі два рішення. Перше рішення – це
підтримати проект законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо ліквідації корупційної схеми пенітенціарної системи
шляхом вилучення статті 391 Кримінального кодексу України з урахуванням
висловлених зауважень та пропозицій, і висновок надіслати головному
Комітету з питань правоохоронної діяльності. Або, можливе рішення: надіслати
до Комітету з питань правоохоронної діяльності висновок щодо необхідності
доопрацювання даного законопроекту з урахуванням висловлених зауважень.
Які будуть думки, шановні колеги? Прошу бажаючих висловитися.
ТАРАСЕНКО Т.П. Є думка.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, народний депутат Тарас Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Да, мій підкомітет визначений головним по даному
законопроекту,

дослідив

дану

ситуацію,

поспілкувався

з

авторами

законопроекту, поспілкувався з Міністерством юстиції України, яке на даний
час виконує функції керування пенітенціарною системою, з профільним замом,
який очолює пенітенціарну систему України. Відповідно позиція Міністерства
юстиції, що загалом вони підтримують даний законопроект. Проте між першим
та другим читанням потрібно внести правки в інші статті Кримінального
кодексу для забезпечення правопорядку.
Також хочу зазначити, що згідно статистики, щоб депутати колеги
розуміли, не визначена у законодавстві злісна непокора законним вимогам

адміністрації. Тому засуджених карали і засуджували на додатковий строк
тримання під вартою, покарання саме відмова від прибирання, відмова від
виконання робіт з благоустрою установи, відмова виконувати команду "підйом"
та "відбій" інше.
Кримінальним кодексом передбачені інші статті, які не дають можливість
пенітенціарній установі робити заходи для того, щоб засуджені не чинили
супротив.
Таким чином вважаю за необхідне підтримати даний законопроект, і між
першим та другим читанням доопрацювати його, враховуючи позицію
Міністерства юстиції України.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, хто ще хоче висловитися по даному питанню?
Якщо бажаючих немає, то згідно інформації, яку нам надав народний
депутат Тарасенко, ставлю на голосування пропозицію підтримати проект
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліквідації
корупційної схеми в пенітенціарній системі шляхом вилучення статті 391
Кримінального кодексу України (реєстраційний номер 2079) з урахуванням
висловлених зауважень та пропозицій, висновок надіслати головному Комітету
з питань правоохоронної діяльності. Прошу голосувати за дану пропозицію.
Народний депутат Джемілєв Мустафа.
ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Народний депутат Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович.

КОПИЛЕНКО О.Л. Я підтримую ідею Тарасенка. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. Кузнєцов голосує – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я голосую – за.
Мандзій Сергій Володимирович.
МАНДЗІЙ С.В. Я голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Медведчук Віктор Володимирович.
МЕДВЕДЧУК В.В. Підтримую даний законопроект. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.
ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.
Умєров Рустем Енверович.
УМЄРОВ Р.Е. Голосую – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковлєва Неллі Іллівна.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного. На адресу
комітету надійшов лист Міністерства з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України з пропозицією погодити проект Постанови
Кабінету Міністрів України про внесення змін до Постанови Кабінету
Міністрів від 12 грудня 2018 року №1059. До листа додано проект постанови
Кабінету Міністрів України пояснювальну записку та порівняльну таблицю зі
змінами, які вносяться.
Зазначеною постановою Кабінету Міністрів пропонується внести зміни у
пункт 1.2 Положення про міжвідомчу комісію з питань узагальнення правової
позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської
Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну
агресію проти України, змінивши слово "Міністерство тимчасово окупованих
територій" на "Міністерство юстиції", "Мін’юст". Також вносяться зміни до
персонального складу комісії. Зокрема, до складу комісії пропонується також
включити заступника голови нашого комітету.
Шановні народні депутати, технічне питання. Хто хоче висловитися по
даному питанню?
МЕДВЕДЧУК В.В. Голосуємо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо бажаючих висловитися немає, то прошу
проголосувати пропозицію погодити проект Постанови Кабінету Міністрів
України про внесення змін до Постанови Кабміну від 12 грудня 2018 року
(реєстраційний номер 1059). Прошу голосувати.
Народний депутат Джємілєв Мустафа.

ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Підтримую. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Лубінець. Я голосую – за.
Мандзій Сергій Володимирович.
МАНДЗІЙ С.В. Я голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Медведчук Віктор Володимирович.
МЕДВЕДЧУК В.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.
ТКАЧЕНКО М.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Умєров Рустем Енверович.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковлєва Неллі Іллівна.
ЯКОВЛЄВА Н.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Переходимо до шостого питання порядку денного. Ми тільки що
затвердили зміни до постанови Кабінету Міністрів, згідно якої ми повинні
надати свого представника.
Є пропозиція, вже ця пропозиція була, ми її попередньо розглядали в
2019 році, від нашого комітету ми в цю комісію направляли заступника голови
Горбенка Руслана Олександровича.
Якщо ніхто не заперечує, то ставлю на голосування запропонувати цю ж
саму кандидатуру і відправити в цю комісію Горбенка Руслана Олександровича
народного депутата заступника голови нашого комітету.
Шановні колеги, є бажаючі висловитися по даному питанню?
Якщо

немає,

переходимо

до

процедури

голосування.

Прошу

проголосувати за дану пропозицію: запропонувати Кабінету Міністрів України
включити до складу Міжвідомчої комісії з питань узагальнення правової
позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської
Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну
агресію проти України заступника голови 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
народного депутата Горбенка Руслана Олександровича. Прошу голосувати.

Народний депутат Джємілєв Мустафа.
ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. Кузнєцов – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за.
Мандзій Сергій Володимирович.
МАНДЗІЙ С.В. Я голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Медведчук Віктор Володимирович.
МЕДВЕДЧУК В.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко Максим Миколайович.

ТКАЧЕНКО М.М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Умєров Рустем Енверович.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковлєва Неллі Іллівна.
ЯКОВЛЄВА Н.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Сьоме питання порядку денного ми перенесли на наступні засідання. По
спільній позиції я зв’яжусь з представниками ОПОРИ. Якщо терміну, за який
ми повинні прийняти, затвердити або відхилити їхній звіт, у них немає, то
будемо чекати закінчення карантину і у звичайному режимі, з їхнім
представником будемо проводити засідання комітету і приймати по ним
рішення. Якщо все ж таки термін, за який ми повинні це зробити, є, то
додатково будемо з вами узгоджувати дату наступного засідання і включення
цього питання в порядок денний.
У нас питання, які ми повинні були сьогодні розглянути, закінчилися. Є
питання "Різне", в якому я хотів вас повідомити, що моїми помічниками через
систему СЕДО було розіслано кожному з вас законопроект, який був нам
поданий Державною міграційною службою України. Він є так само технічний,
який спрощує процедуру отримання дозвільних документів, які видає ця
державна установа. Хочу попросити вас всіх з ним ознайомитися та, якщо
немає зауважень, застережень, його підписати. Дуже було б слушно, щоб цей
законопроект йшов від всього комітету.
Наступне. Хочу вас повідомити, що готується лист до Міністерства
юстиції по двох питаннях. Перше – це ситуація, яка склалася в системі
пенітенціарної служби.

Хочу вам нагадати, що під час попередніх засідань, які ми проводили у
звичайному режимі, ми підіймали питання щодо бунтів в тюрмах. Хочу вам
нагадати, що ми прийняли два рази на наших засіданнях рішення, щоб особисто
міністр юстиції Малюська прибув на засідання нашого комітету та доповідав,
що там сталося, яка ситуація.
Хочу вас повідомити, що з того часу Мін’юст провів реорганізацію і
система пенітенціарної служби, та була, яка звичайно, скажемо так,
реорганізована, звільнений попередній керівник, який повинен був прийти і нам
доповідати. Хто тепер за що відповідає, незрозуміло, і хотілося знову ж таки
почути пояснення від профільного міністра, що там відбувається?
Так само, в цьому листі буде зазначено, що робить Міністерство юстиції,
яких заходів вживає для того, щоб люди, які перебувають у місцях не свободи,
не заразилися коронавірусом. Бо ми ж з вами розуміємо, що якщо там захворіє
хоча б одна людина, то автоматично, не дай Боже, це може призвести до
захворювання багатьох людей, які перебувають в якійсь конкретній установі.
Тому, з вашого дозволу, проект листа, коли він буде готовий, я розішлю
всім членам комітету. Якщо будуть зауваження, вносимо, напрацьовуємо
узгоджену позицію максимально швидко, я, як голова комітету, його
направляю. І на наступне засідання будемо вимагати, щоб особисто міністр
юстиції приєднався до нашого засідання і надавав пояснення, все, що
відбувається в даній системі або будь-які питання всі, що нас хвилюють, по
системі Міністерства юстиції. Це інформація, яку я вам хотів довести. У мене
більше зауважень, пропозицій немає.
Шановні колеги, якщо хтось хоче висловитися по будь-якій інформації,
будь ласка, є така можливість.
Якщо бажаючих висловитися немає, то, шановні народні депутати, хочу
вам повідомити, що перше засідання в онлайн-режимі, згідно нового закону, ми
закінчуємо. Всі питання, які сьогодні були включені до порядку денного, ми
пройшли, прийняті рішення. По всіх рішеннях були прийняті одноголосні
позитивні рішення, і ми з цим справилися за 50 хвилин. Думаю, що ми всім
показуємо максимально ефективну роботу нашого комітету.

Дуже вам всім дякую! Бажаю міцного здоров’я вам, вашим родинам і всім
нашим громадянам України. Дуже вам дякуємо. Чекаємо наступного засідання
нашого комітету.

