СТЕНОГРАМА
засідання 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
01 липня 2020 року
Веде засідання голова Комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

… Вам було заздалегідь надіслано проект порядку

денного. Сьогодні заплановано розглянути два законопроекти, з опрацювання
яких наш комітет визначено головним; три проекти, які комітету доручено
опрацювати та подати висновки до головних комітетів; та питання «Різне».
Чи є зауваження, доповнення до порядку денного, шановні народні
депутати?
БОЙКО Ю.А. Можна, Дмитро Валерійович?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. Я радий привітати. Я, на жаль, зараз буду змушений їхати
на нараду к спікеру. Тому я зареєструюсь для кворуму і потім поїду. Тільки два
слова хотів сказати з приводу порядку денного.
Я вважаю, що нам треба зібратися для принципової бесіди в комітеті вже
очно, тому що, ну, наприклад, я бачу, що нас втягують в якусь імітацію роботи,
тому що подивіться на порядок денний, який представлений сьогодні. У нас
перші два закони, де ми є головними, насправді це авторство не депутатів
наших. І така ж справа була минулого разу.
Я особисто прийшов в парламент повертати Луганськ і Донецьк. Я хочу
поговорити, як ми це будемо робити, а не імітувати бурну діяльність, те, що ми
бачимо сьогодні в тих законопроектах, які представлені. На жаль, нас втягують

в безплідну роботу, я вимушений це констатувати. І хочу, щоб ми зібрались і
поговорили про це принципово.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Анатолійович.
Шановні колеги, якщо буде можливість і бажання всіх нас, я пропоную
наступне наше……… не в ZOOM, а вже в очному режимі. І, крім засідання
публічного, скажімо так… Я прошу, шановні колеги, вимикати мікрофон і
вмикати тільки той, хто говорить, бо дуже багато шуму.
І після цього зайти і спокійно поспілкуватись. Тим більше, що у нас буде
останнє засідання на наступному пленарному тижні, і у нас наступний
пленарний тиждень останній в цій сесії. Якщо не буде заперечень, я з кожним
завтра в сесійному залі проговорю цю можливість. І підтримую на сто відсотків
пропозицію Юрія Анатолійовича Бойка, щоб ми зібрались і проговорили про
принципові речі, які ми можемо втілювати в життя.
Якщо інших пропозицій немає, то прошу проголосувати. І після цього,
кому потрібно… Я впевнений, у нас буде кворум, ми будемо працювати далі. А
кому треба йти, то будете йти по своїх справах.
Отже,

прошу

проголосувати

та

затвердити

порядок

денний

сьогоднішнього засідання. Прошу голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. Голосую «за», за умови, що ми потім домовимося, щоб
принципово поговорити. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Джемілєв Мустафа. Пана Мустафи немає.
Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. Я вже з вами.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кузнєцов Олексій Олександрович. Олексія Олександровича поки немає.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую «за».
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олександрович.
Я голосую «за», шановні колеги.
Сергій Володимирович Мандзій. Поки немає.
Віктор Володимирович Медведчук.
МЕДВЕДЧУК В.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Вадим Владиславович Новинський. Поки немає.
Вадим Зіновійович Рабінович.
РАБІНОВИЧ В.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тарас Петрович Тарасенко.

ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Я - за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. «За» за себе та Ахтема Чийгоза.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пані Неллі. Не бачу. Пані Неллі поки у нас відсутня.
Отже, 12. Шановні колеги, у нас 12 членів нашого комітету
проголосували. Кворум є. Юрій Анатолійович, дуже вам дякую.
Переходимо до першого питання нашого порядку денного. Колеги, вашій
увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до Закону
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
(реєстраційний

номер

2602),

поданий

народним

депутатом

України

Нестеренком та іншими.
Хочу вам нагадати, що під час попереднього засідання нашого комітету у
нас був лист від народного депутата Нестеренко, і на його прохання ми
перенесли розгляд даного питання. На даний час знову народний депутат
Нестеренко надіслав лист, щоб не розглядати і перенести. Я з ним спілкувався
перед засіданням нашого комітету. Я все ж таки наполягаю, і народному
депутату Нестеренку довів, що декілька разів ми не можемо переносити дані
законопроекти.
Можу вас одразу проінформувати, що народний депутат Нестеренко
підтримує пропозицію відправити даний законопроект на доопрацювання. Тому
пропоную на ньому сильно не витрачати час, не зупинятись.

Єдине що, хотів вас проінформувати, що висновок Головного науковоекспертного управління: за результатами розгляду в першому читанні
законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на
доопрацювання. Державна міграційна служба не підтримує даний законопроект
в запропонованій редакції.
Тому рішення пропоную: рекомендувати Верховній Раді України проект
Закону України про внесення змін до Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» (реєстраційний номер 2602) за
результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права
законодавчої ініціативи на доопрацювання. Якщо не буде інших пропозицій,
зауважень, прошу шановних народних депутатів проголосувати та підтримати
дану пропозицію.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Голосую «за».
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Джемілєв Мустафа. Якщо приєднався до нашого засідання.
УМЄРОВ Р.Е. Поки не бачу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую «за».
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. Голосую «за».

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую «за».
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я голосую «за».
Сергій Володимирович Мандзій приєднався до нас? Не приєднався.
Віктор Володимирович Медведчук.
МЕДВЕДЧУК В.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Вадим Владиславович Новинський. Не приєднався.
Вадим Зіновійович Рабінович.
РАБІНОВИЧ В.З. Воздержался.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Я - за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За. Чийгоз теж «за».

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чи приєдналась до нас народний депутат Яковлєва, пані Неллі Іллівна?
ТАРАСЕНКО Т.П. Ні, вона не приєдналась. Вона на іншому комітеті,
мабуть, вона не встигне приєднатись.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
Дякую, шановні народні депутати. 11 голосів – за, 1 голос – утримався.
Рішення прийнято. Дякую.
Переходимо до другого питання порядку денного. Проект Закону про
внесення змін до деяких законів України щодо обробки та оприлюднення
персональних даних (реєстраційний номер 2333), поданий народними
депутатами України Третьяковою та іншими.
Шановні колеги, вже під час, як ми розпочали засідання нашого комітету
та проголосували за порядок денний, мені повідомили, що звернулась пані
Галина Миколаївна Третьякова та попросила перенести засідання даного
питання на наступне засідання нашого комітету. Але, враховуючи, що ми вже
проголосували за порядок денний, вважаю, що ми можемо розглянути, иим
більше, що у нас є народний депутат - керівник підкомітету Тарас Петрович
Тарасенко, який займався даним законопроектом. Думаю, що він може нас
проінформувати коротко про даний законопроект.
Єдине що, хочу зразу повідомити про те, що є висновок Комітету з
питань інтеграції України з Європейським Союзом, що проект закону
суперечить положенням Регламенту Європейського парламенту і Ради. Так
само є у нас висновок Головного науково-експертного управління. І
узагальнюючий висновок такий, що за результатами розгляду в першому
читанні законопроект доцільно відхилити. І є у нас висновок Комітету з питань
бюджету, що законопроект матиме опосередкований вплив на показники
бюджету, що може призвести до зменшення видатків державного та/або
місцевих бюджетів на соціальні виплати у разі виявлення порушень під час
здійснення перевірки осіб, які звертаються за наданням соціальних виплат.

Отже, я надаю слово Тарасу Петровичу Тарасенку. Будь ласка.
ТАРАСЕНКО Т.П. Колеги, ну, зміст закону я не буду доповідати. Просто
зазначу про те, що на базі нашого комітету, цифрової трансформації, разом з
Офісом Уповноваженого з прав людини розробляється загальний законопроект
в новій редакції про захист персональних даних. Тому я з автором
законопроекту також спілкувався і повідомив про цей факт. Повідомив, що
позиції, які вона висвітлила в законопроекті своєму, будуть враховані, але вони
будуть приведені у відповідність…(Не чути) до норм Конвенції 108, плюс і до
норм DPR, яка зараз імплементована в Європейському Союзі.
Тому пропоную підтримати пропозицію нашого комітету та відхилити
даний законопроект.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарас Петрович.
Чи є ще бажаючі, які хочуть висловитись по даному законопроекту?
Якщо бажаючих немає, шановні колеги, ставлю на голосування проект
рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до деяких законів України щодо обробки та оприлюднення
персональних даних (реєстраційний номер 2333), поданий народними
депутатами України Третьяковою та іншими, відхилити. Прошу голосувати.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.

КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Олексій

Олександрович

Кузнєцов.

Олексій

Олександрович Кузнєцов!
КУЗНЄЦОВ О.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я голосую «за».
Віктор Володимирович Медведчук.
МЕДВЕДЧУК В.В. Однозначно відхилити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Вадим Зіновійович Рабінович.
РАБІНОВИЧ В.З. Відхилити и не рассматривать законы человека,
который считает, что надо уничтожать украинский народ и стерилизовать его.
Это не люди и не депутаты - это позор украинского парламента.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вадим Зіновійович.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Я - за. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.

УМЄРОВ Р.Е. Відхилити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. За.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я бачу, приєдналась пані Неллі Яковлєва. Будь ласка,
як ви голосуєте?
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую за те, щоб відхилити.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно.
Переходимо до третього питання нашого порядку денного. Проект Закону
України про внесення змін до підрозділу 1 Розділу ХХ Податкового кодексу
України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
(реєстраційний номер 2330), поданий народними

депутатами

України

Ткаченком Максимом Миколайовичем та іншими.
Отже, з урахуванням того, що цей законопроект був поданий членами
нашого комітету, є пропозиція одразу йому надати слово Руслану Горбенку.
Будь ласка, Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Дякую.
Шановні

колеги,

законопроект

2330,

яким

вносяться

зміни

до

Податкового кодексу України, системно пов'язаний з законопроектом 2424
щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків
невиконання грошових зобов’язань, який наш комітет, як ви пам’ятаєте,
рекомендував підтримати у першому читанні.
Проектом 2330 пропонується не вважати додатковим благом платника
податку та не включається до розрахунку загального місячного, річного

оподаткованого доходу суми спрощення, анульованих кредитором, у зв’язку із
перерахунком, який має провести кредитор після того, як законопроект 2329
буде прийнятий як закон. Адже без таких змін суми списаних неправомірно
нарахованих санкцій, процентів, комісій, інфляційних витрат, боргу, процентів
річних від простроченої суми будуть вважатися додатковим благом внутрішньо
переміщеної особи та оподаткуватися податком на доходи фізичних осіб.
Тобто, отримавши скасування надмірного фінансового навантаження, яке
внутрішньо переміщені особи мають внаслідок нарахування захмарних санкцій
за кредитами та позиками, такі особи отримують значні суми зобов’язань зі
сплати податку на доходи. Щоб не допустити таку ситуацію, прошу підтримати
запропонований законопроект 2330. Тобто згідно законопроекту 2329 ми
пропонуємо, щоб мешканці Луганської та Донецької областей, які отримали
кредити до 2014 року, не сплачували захмарні якісь проценти комісії, адже для
скорішого погашення цих заборгованостей ми спрощуємо сплату для
внутрішньо переміщених осіб по НДФЛ. Ще раз пропоную підтримати.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, чи є ще бажаючі, які хочуть висловитись по даному
законопроекту?
Якщо немає, є пропозиція, яку я ставлю на голосування: рекомендувати
Верховній Раді України законопроект «Про внесення змін до Закону України
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо
звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання
грошових зобов’язань» (реєстраційний номер 2330, від 29.10.2019 року),
поданий народними депутатами України Ткаченком та іншими, за результатами
розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням зауважень та
пропозицій, висловлених комітетом. Звертаю вашу увагу, що всім були
надіслані зауваження від нашого секретаріату. І дане рішення ми будемо
відправляти на Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової
та митної політики, тому що це головний комітет при розгляді даного

законопроекту. Прошу проголосувати та підтримати дану пропозицію. Прошу
голосувати.
Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Голосую «за».
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую «за».
Віктор Володимирович Медведчук.
МЕДВЕДЧУК В.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадим Зіновійович Рабінович.
РАБІНОВИЧ В.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Колеги, голосую «за». Та дуже вдячний за підтримку
нашого законопроекту. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За. І Чийгоз – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі.
ЯКОВЛЄВА Н.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно.
Переходимо до четвертого питання порядку денного. Проект Закону про
внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції» та інших законів України щодо узгодження
термінів та уточнення окремих норм (реєстраційний номер 2830), внесений
народним депутатом України Горбенком Русланом Олександровичем.
З урахуванням, що автором даної законодавчої ініціативи є народний
депутат - член нашого комітету, прошу одразу… і надаю слово народному
депутату Горбенку для короткої доповіді стосовно даного законопроекту. Будь
ласка, Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Дякую.
Шановні колеги, ми на комітеті розмовляли про те, що багато є посилань
на

термін

«АТО»,

у

великій

кількості

законопроектів.

Адже

цим

законопроектом пропонується у назві, у тексті статей Закону України «Про

тимчасові заходи на період проведення АТО» слова «АТО» в усіх відмінках
доповнювати слова «та/або здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та
Луганській областях» у відповідних відмінках.
Крім таких уточнень, пропонується здійснити списання надмірних
нарахувань по кредитах, позиках осіб, які проживають на території проведення
АТО.
Дякую. Прошу підтримати.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні народні депутати, чи є бажаючі висловитись по даному
законопроекту?
Якщо бажаючих немає, ставлю на голосування рішення: рекомендувати
Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку внести
пропозицію до Верховної Ради України: проект Закону України про внесення
змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції» та інших законів України щодо узгодження
термінів та уточнення окремих норм, внесений народним депутатом України
Горбенком, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу
(реєстраційний номер 2830). Прошу голосувати за дану пропозицію.
Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Голосую «за».
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую «за».
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. Голосую «за».

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую «за».
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую «за».
Віктор Володимирович Медведчук.
МЕДВЕДЧУК В.В. Утримуюсь.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадим Зіновійович Рабінович.
РАБІНОВИЧ В.З. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Голосую «за».
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За. Чийгоз – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі.
ЯКОВЛЄВА Н.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. 10 голосів – за, 2 – утримались.
Рішення прийнято.
Переходимо до п’ятого питання нашого порядку денного. Проект Закону
України про внесення змін до Закону України «Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики» щодо актуалізації деяких положень (реєстраційний номер
3666), внесений народними депутатами України Умєровим та іншими.
З урахуванням, що цей законопроект внесений народним депутатом членом нашого комітету, передаю одразу слово автору даного законопроекту
Рустему Умєрову. Будь ласка.
УМЄРОВ Р.Е. Доброго дня, шановні колеги. Як ви знаєте, цьому закону
вже 10 років, і він був зроблений ще в 2010 році, ну, Верховна Рада його
прийняла. Про що він? Як ви знаєте, російська агресія проти нашої держави:
окупація Криму, міста Севастополя, Донецької і Луганської областей, впродовж шести років має домінуючий вплив на формування та реалізацію
засад внутрішньої та зовнішньої політики України. Визначення цих засад
внутрішньої і зовнішньої політики держави відноситься до повноважень
Верховної Ради України. Як я вже казав, в 2010 році Верховна Рада прийняла
відповідний Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики».
Проте з 2010 року відбулись тектонічні зміни у суспільно-політичній та без
пековій ситуації і дуже багато чого сталося в світі.
Враховуючи це, пропонуються відповідні зміни до Закону України «Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики». Це нібито актуалізації цих норм.
Що вони містять? Там 12 положень. Може, ви були ознайомлені. Деякі з них я
просто прочитаю, щоб не витрачати, може, часу. Але там і деокупація
тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях,
Автономній республіці Крим, міста Севастополя та відновлення цих територій
до конституційного ладу. Тобто там пропонується 12 позицій від мене.
Ще раз хочу наголосити, що проект спрямований на актуалізацію
положень закону відповідно до сьогоднішніх реалій. І прошу вашої підтримки,

надати рекомендації головному комітету включити проект до порядку денного
та підтримати за основу з урахуванням зауважень та пропозицій.
Також мене є пропозиція. Якщо члени комітету мене підтримають,
запропонувати звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією
визначити наш комітет головним для подальшого розгляду та опрацювання
даного законопроекту.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні народні депутати, чи є бажаючі висловитись по даному
питанню?
ТАРАСЕНКО Т.П. Ну, я би зазначив, я просто дивився, що головним
визначений Комітет правової політики. Тобто не зовсім зрозуміло. Я підтримую
пропозицію, щоб все-таки наш комітет визначили головним в цьому питанні.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні народні депутати, тоді ставлю на голосування пропозицію
рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики…
Давайте з вами порадимося. Якщо ми в рішенні зазначаємо одночасне
звернення до Голови Верховної Ради з питанням, щоб наш комітет був
визначений головним, але на даний час ми повинні прийняти рішення щодо
свого розгляду, і визначений головним Комітет Верховної Ради з питань
правової політики. Є пропозиція все ж таки затвердити два рішення. Перше
рішення, згідно якого ми рекомендуємо комітету, який зараз стоїть і
визначений головним, а саме Комітет з питань правової політики, прийняти
нашу пропозицію: за результатами розгляду в першому читанні прийняти за
основу. І друге рішення: в цьому питанні порядку денного голосуємо за
звернення до Голови Верховної Ради України Дмитра Олександровича
Разумкова з тим, щоб по даному законопроекту був визначений як головним
наш комітет.

Тому пропоную, щоб ми окремо проголосували за ці два рішення. Можу
вам одразу сказати, що я попрошу секретаріат підготувати максимально
швидко лист на Голову Верховної Ради України з зазначенням, що відбулось
таке голосування. І завтра з цим листом я підійду до Дмитра Олександровича
Разумкова і максимально швидко спробую вирішити це питання. Якщо буде
прийнято рішення і наш комітет буде вже визначений як головний, то одразу
буде вже наше рішення по даному законопроекту, і ми будемо тоді наполягати
на внесенні його в сесійний зал.
Чи приймається така пропозиція, шановні народні депутати? Якщо
приймається... Да, Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. Так, приймається.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер! Я тоді ставлю по даному питанню рішення:
рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
внести пропозицію до Верховної Ради України: проект Закону України про
внесення змін до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики» щодо актуалізації деяких положень (реєстраційний номер 3666),
внесений

народними

депутатами

України

Умєровим

та

іншими,

за

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. І в цій же
пропозиції звернутись листом до Голови Верховної Ради України Дмитра
Олександровича Разумкова з пропозицією визначити для розгляду даного
законопроекту головним комітетом Комітет з питань прав людини… ну і повна
назва нашого комітету. Прошу голосувати за таку пропозицію.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую «за».

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. Голосую «за», за умови, що, коли це потрапить вже
до нашого комітету, тоді буде дискусія. Спасибі.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую «за».
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую «за».
Віктор Володимирович Медведчук.
МЕДВЕДЧУК В.В. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадим Зіновійович Рабінович.
РАБІНОВИЧ В.З. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Я – за .
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За. Чийгоз – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі.
ЯКОВЛЄВА Н.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
І нібито я чую, що у нас з’явився на зв’язку Джемілєв Мустафа.
ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
МАНДЗІЙ С.В. І Сергій Мандзій.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, як ви голосуєте?
МАНДЗІЙ С.В. Голосую «за».
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Отже, шановні колеги, 12 – за, 2 – утримались. Рішення прийнято.
Переходимо до питання «Різне». Шановні колеги, інформую вас, що 8
липня комітет проводить комітетські слухання на тему: «Проблемні питання
законодавчого
забезпечення

врегулювання
прав

корінних

та

реалізації

народів

і

державної

політики

щодо

національних

меншин».

Захід

відбуватиметься у режимі відеоконференції у додатку Zoom, початок о 12
годині.
Всім членам нашого комітету я розішлю посилання на приєднання до
відеоконференції. За результатами слухань будуть підготовлені рекомендації,
які після затвердження їх на засіданні комітету будуть надіслані відповідним
органам державної влади, і наш комітет буде контролювати їх виконання.

Тому, шановні колеги, дуже вас прошу знайти можливість - це
комітетський тиждень згідно нашого календарного плану, - і приєднатись до
даної відеоконференції. Хочу вас повідомити, що ми розіслали запрошення
дуже великій кількості керівникам громадських організацій, які займаються
профільно питаннями національних меншин та проблем корінних народів. Я
думаю, що буде дуже серйозна дискусія.
Також ми повинні узгодити всі питання щодо рекомендацій до кінця
наступного тижня, щоб 15 липня їх затвердити на засіданні нашого комітету.
Тому, якщо у вас зараз, можливо, вже є пропозиції до рекомендацій
комітетських слухань, прошу їх вже надсилати в письмовому вигляді до
секретаріату комітету. Бажано це зробити у термін до 5 липня.
Шановні народні депутати, це єдина інформація, яку я хотів вам надати в
питанні «Різне». Якщо є бажаючі висловитися, надати свої пропозиції,
інформацію, будь ласка. Якщо є бажаючі.
Так, будь ласка, Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. Питання в тому, що до мене звернулись постраждалі
люди щодо компенсацій фізичним особам за використання їх житла,
нерухомого майна у військових цілях під час проведення операції Об’єднаних
сил. Вчора з Дмитром ми в залі проговорювали цю проблематику. Він сказав,
що у Волноваському районі даної проблематики не виявлено. Проте, я з’ясував,
така ситуація, наприклад, в Мар’їнському районі є.
Цю проблематику все рівно потрібно піднімати і досліджувати це
питання. Якщо Уповноважена з прав людини також, може, надасть інформацію,
щоб ми затвердили в майбутньому, може, на наступному комітеті, концепцію
законодавчих змін щодо компенсації. Буду вдячний за допомогу, за
інформацію, якщо буде вона зібрана представниками нашого комітету.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я бачу, хотіла висловитись Уповноважена Верховної Ради України
Людмила Денісова. Будь ласка.

ДЕНІСОВА Л.Л. Доброго дня! Дякую за надане слово, пане голово. Да,
безумовно, ми приєднаємося, надамо всю інформацію, яка у нас є. Я ще
запрошу додаткову інформацію щодо мого представника, який працює в
Луганській та Донецькій областях, щоб вона була більш змістовна і фактами
підтверджена. Пане Тарас, ми це обов’язково надамо.
Я хотіла б шановних членів комітету - народних депутатів повідомити
про те, що згідно з Законом «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини» ми підготували спеціальну доповідь про реалізацію національного
превентивного механізму. Ми її надішлемо кожному народному депутату, і
окремо, безумовно, нашому головному Комітету з прав людини. І я думаю,
якщо у вас буде така можливість і ви вже зберетеся в колі вже в комітеті, то я
зможу її представити, якщо ви надасте мені там 10 хвилин. Вона дуже цікава
така… Зараз ми її вже перекладаємо на англійську мову, і вона буде надіслана в
тому числі і всім міжнародним організаціям.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер! Дякую.
Шановні колеги, чи є ще бажаючі висловитися?
Якщо бажаючих висловитись немає, з приводу концепції по порядку
компенсації за використання приватного житла прошу секретаріат підготувати
на наступне засідання, щоб ми це розглянули, принаймні попередньо. Дякую,
що Людмила Денісова теж приєдналась до цього питання. Якщо принаймні є
хоч один випадок, на який ми повинні відреагувати, безумовно, ми це зробимо.
Шановні колеги, ще раз хочу вас проінформувати та повідомити, для тих,
хто у нас приєднався пізніше, що завтра в сесійному залі я з кожним з вас
поспілкуюсь на предмет, чи можемо ми наступне засідання провести не в
режимі відеоконференції, а в звичайному режимі. І після цього була пропозиція
шановного народного депутата Юрія Анатолійовича Бойка, щоб ми після
засідання поспілкувались з приводу нашої діяльності і, можливо, напрацювання
законодавчих ініціатив глобальних законопроектів.

Тому, я думаю, що це, безумовно, потрібно робити. А по можливості,
якщо всі, принаймні більшість висловиться за те, щоб ми це зробили вже не в
форматі відеоконференції, я буду це тільки вітати.
Отже, це вся інформація. Якщо більше бажаючих висловитись немає,
шановні народні депутати, я дякую Уповноваженій Верховної Ради України за
те, що ви, як завжди, до нас приєднались.
Ми вичерпали наш порядок денний на сьогодні. Всім дякую за участь.
Засідання оголошую закритим. Всім гарного вечора, гарної, плодотворної
неділі! Дякую вам. До побачення.

