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
15 січня 2021 року
Веде засідання голова Комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Доброго дня! Шановні колеги, десять народних

депутатів присутні зараз у нас вже на засіданні комітету, кворум є.
Я зразу хочу пояснити, чому саме сьогодні потрібно нам зібрати
комітет. Бо надійшло доручення від спікера українського парламенту Дмитра
Олександровича Разумкова з тим, що до 20 січня ми повинні рішенням
комітету подати пропозиції щодо законодавчої роботи нашої.
Тому сьогодні технічне одне питання, пропоную дуже швидко його
пройти. У нас порядок денний складається тільки з одного питання. І якщо
немає зауважень і пропозицій до порядку денного, пропоную

порядок

денний затвердити. Немає пропозицій, шановні колеги?
Отже, прошу проголосувати за затвердження порядку денного.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. Дмитро Валерійович, у мене тільки пропозиція є, щоби
ми в проект Постанови про імплементацію Мінських угод, яка не входить до
порядку денного, внесли його. Інша річ, коли він буде розглядатися, але щоб
він був в порядку денному, тому що ми домовлялися на комітеті
позаминулого разу, що ми доопрацюємо цю постанову і ми внесемо її.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви хоче сьогодні його розглядати?

БОЙКО Ю.А. Ні. Щоб вона тільки була в порядку денному.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. Щоб ми його внесли в…
БОЙКО Ю.А. В порядок денний, так. Інша річ, коли він буде
розглядатися в залі і на комітеті, але щоб він фігурував в порядку денному,
тому що ми так домовлялися на комітеті.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую цю пропозицію.
БОЙКО Ю.А. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді ми під час обговорення єдиного нашого
питання, якраз я попрошу ще

раз цю пропозицію внести Юрія

Анатолійовича, і ми за неї проголосуємо.
Зараз я прошу проголосувати за порядок денний.
БОЙКО Ю.А. За порядок.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Анатолійович.
Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Мустафа Джемілєв. Чи з'явився у нас на комітеті?
УМЄРОВ Р.Е. Через 10 хвилин буде.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
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Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Кузнєцов. Не бачу на засіданні, поки немає.
Я голосую – за.
(Шум у залі) Колеги, виключіть мікрофон.
Сергій Володимирович Мандзій.
МАНДЗІЙ С.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Віктора Володимировича Медведчука не бачу.
Новинський Вадим Владиславович. Не бачу.
Вадим Зіновійович Рабінович. Не бачу.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рустем Енверович Умєров.
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УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пані Неллі Яковлєва. Не бачу.
Шановні колеги, 10 голосів у нас є "за".
Переходимо до порядку денного. Отже, шановні колеги, вам
заздалегідь був надісланий проект пропозицій комітету до порядку денного
п'ятої сесії. Він складається з двох розділів.
Перший розділ – це питання, підготовлені до розгляду на пленарних
засіданнях, які включені законопроекти, які ми вже розглянули і подали з
висновком комітету на розгляд.
Другий

розділ – це питання, які доручається підготувати і

доопрацювати для розгляду на сесії. В цей розгляд включені всі
законопроекти, які надійшли в комітет за станом на 14 січня 21-го року, які
ми ще не розглядали на засіданні комітету, а також міститься перелік
законопроектів, які комітет пропонує не включати до порядку денного п'ятої
сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.
Отже, є пропозиція, Юрій Анатолійович, наскільки я зрозумів, до
другого питання внести законопроект. Юрій Анатолійович, да, внесіть, будь
ласка, пропозицію.
БОЙКО Ю.А. Пропозиція внести цей проект постанови, оскільки ми
розглядали його на комітеті і прийняли рішення доопрацювати. Внесли його
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в порядок денний на розгляд у залі, але без дати розгляду, коли він буде
голосуватись. Все.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Домовились. Прошу секретаріат також внести цю
пропозицію народного депутата Бойка Юрія Анатолійовича, внести в другий
розділ питання, які будемо готувати і доопрацьовувати на розгляді на сесії,
питання законопроекту по Мінським угодам, які ми розглядали на нашому
засіданні і домовились його доопрацювати. Отже, щоб в другий розділ ми
його внесли.
Є ще пропозиція. В перший і другий розділ або розділ... законопроекти,
які ми відхиляємо. Якщо пропозицій більше немає, то ставлю на голосування
затвердити пропозицію комітету до порядку денного п'ятої сесії Верховної
Ради України дев'ятого скликання з пропозицією народного депутата Юрія
Анатолійовича Бойка.
Якщо інших пропозицій немає, шановні колеги, прошу проголосувати
та підтримати.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.А. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
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Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги.
Сергій Володимирович Мандзій.
МАНДЗІЙ С.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
І я ще раз, можливо, хтось з'явився з народних депутатів.
Джемілєв Мустафа. Немає.
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УМЄРОВ Р.Е. Він в дорозі, ще немає.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов. Немає.
Віктор Володимирович Медведчук. Немає.
Вадим Владиславович Новинський. Немає.
Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.
І пані Неллі Яковлєва. Немає.
Шановні колеги, у нас є 10 голосів "за". Рішення прийнято.
Переходимо до питання "Різного". Якщо у вас є інформація, яку ви
хочете донести, будь ласка, шановні народні депутати.
Тоді у мене єдина інформація, яку я хотів вам сказати, що ми маємо ще
одне доручення від спікера українського парламенту Дмитра Олександровича
Разумкова подати до 30 січня план роботи комітету на період п'ятої сесії. І ми
будемо затверджувати цей план на наступне засідання попередньо 27 січня.
Отже, прошу подати ваше бачення: заходи, круглі столи, робочі групи, будьщо, що ви вважаєте за потрібне, виїзні засідання комітету, можливо,
моніторингові наші візити до місць несвободи, тримання ув'язнених – будьшо, що ви вважаєте, щоб наш комітет на п'ятій сесій займався, ми це внесемо
в наш план роботи.
Отже, це єдина інформація, яка у мене була. Якщо більше пропозицій і
інформації немає, то я хочу подякувати всім, хто сьогодні приєднався, я
знаю, що багато народних депутатів офіційно знаходиться у відпустках.
Дякую вам за те, що приєднались. Вкотре хочу подякувати, у нас, як завжди,
Уповноважений Верховної Ради з нами Людмила Леонтіївна Денісова.
Працюємо далі. Дякую, колеги. Всім здоров'я і до нових зустрічей.

7

