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
02 листопада 2021 року
Веде засідання Голова Комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 15:15, ми будемо розпочинати
засідання нашого комітету. Я не бачу достатньої кількості народних
депутатів. Отже, хто у нас присутній? Я бачу, пані Неллі Яковлєва і
Олександр Любимович Копиленко присутні. Рустем Енверович.
ЧИЙГОЗ А.З. Я теж тут.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Ахтем Зейтуллайович. Олексій Олександрович
Кузнєцов. Максим Миколайович Ткаченко. Касай Костянтин Іванович. Бойко
Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. Дмитро Валерійович, одне слово. Я не планував. Моє
слово за відставку Резнікова. Я прошу вибачення. Я зареєструвався. Моє
слово "за", я буду відсутній.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Анатолійович. Я врахую це.
Вадим Владиславович Новинський. Руслан Олександрович Горбенко.
Отже, шановні народні депутати, у нас є кворум - 11 народних
депутатів. Дякую. Ми можемо розпочинати засідання нашого комітету.
У нас присутній Олексій Юрійович Резніков. І як завжди, у нас
присутня Уповноважена Верховної Ради Людмила Леонтіївна Денісова.

Дякую.
Шановні колеги, у нас сьогодні в порядку денному одне питання - про
заяву Віце-прем'єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України Резнікова Олексія Юрійовича про
звільнення із займаної посади.
Шановні народні депутати, чи будуть доповнення, пропозиції до
порядку денного? Якщо немає, ставлю на голосування затвердити порядок
денний.
Прошу голосувати. Хто – за?
Бойко Юрій Анатолійович. Враховую голос – за.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Підтримаю.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги.
Вадим Владиславович Новинський.
НОВИНСЬКИЙ В.В. Голосую – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Петрович Тарасенко повідомляв, що буде у
нас. Щось немає.
Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Я голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Порядок денний ми затвердили.
Колеги, ми сьогодні розглядаємо питання про заяву віце-прем'єрміністра. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції
України питання звільнення з посади членів Кабінету Міністрів України
належить до повноважень Верховної Ради України.
Повідомляю народних депутатів, що 01.11 до Верховної Ради України
надійшла заява Віце-прем'єр-міністра України – мМністра з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резнікова Олексія
Юрійовича про звільнення із займаної посади за власним бажанням.
Відповідно до доручення Голови Верховної Ради України наш комітет

повинен розглянути вказану заяву у встановленому порядку та надати
Верховній Раді України свої рекомендації.
Надійшло доручення сьогодні зранку, тому терміново ми сьогодні
засідаємо, і я скликав відповідне засідання нашого комітету. Я, як тільки
прийняв рішення про збір засідання, терміново зв'язався з Олексієм
Юрійовичем. Дякую, що знайшли можливість до нас долучитись.
Шановні народні депутати, в нас присутній Олексій Юрійович. З
вашого дозволу, я пропоную побудувати нашу роботу: дати декілька хвилин
Олексію Юрійовичу сказати, потім перейти до запитань шановних народних
депутатів.
Будь ласка, Олексій Юрійович. Мікрофон. Ми вас не чуємо.
РЕЗНІКОВ О.Ю. Дякую, пане головуючий. А скільки часу мене є на
коротку доповідь?
ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас позачергове засідання. Небагато, декілька тез,
які б ви хотіли донести народним депутатам.
РЕЗНІКОВ О.Ю. Шановні колеги, я дуже коротко хочу подякувати
комітету профільному за співпрацю. Я вважаю, що завдяки нашій роботі ми
багато що встигли зробити за півтора року. Нам вдалося, мені здається, і
сформувати українське бачення розв'язання конфлікту, реінтеграції людей з
тимчасово окупованих територій, підвищити стійкість розвиток територій.
Ми сьогодні маємо урядову стратегію економічного розвитку Донецької і
Луганської областей. І сьогодні я дякую народним депутатам, які підхопили
готовність попрацювати з чотирма законопроектами, які мають в розвиток
цієї стратегії стати вже законами України.
Дуже важливо сказати, що створено Фонд "Партнерство за сильну
Україну"

спільно

з

Канадою,

Швецією,

Швейцарією,

Сполученим

Королівством Великобританії, Північної Ірландії, Сполученими Штатами.

На сьогоднішній день в активній фазі у нас знаходиться проект "Східна
Україна: возз'єднання, відновлення, відродження". Це загальна вартість на
100 мільйонів доларів США. Розпочато реалізацію проекту будівництва
залізничної гілки, яка з'єднає ділянку Лантратівка – Кіндрашівська-Нова із
залізничною мережею України. Сьогодні розпочатий проект модернізації
водопостачання "Вода Маріуполя" в місті Маріуполь. Сьогодні розпочато
проект відновлення та модернізації мережі водопостачання Попаснянського
району Луганської області разом з урядом Франції.
Сьогодні у нас з вами є міжвідомча комісія, яка працює з розгляду
питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що позбавлені свободи
внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Сьогодні йдуть відповідні
засідання, виплати сім'ям, родичам.
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середньострокових рішень до 2024 року. Сьогодні ми вже маємо механізм
надання компенсацій громадян за зруйноване під час бойових дій житла.
Сьогодні ми маємо програму пільгових іпотечних кредитів для внутрішньо
переміщених осіб разом з відповідно фондом KfW. Сьогодні ми вже
зміцнили і зберігаємо контакти з громадянами, які перебувають сьогодні на
тимчасово окупованих територіях.
Програму модернізації за єдиним стандартом КПВВ розпочато.
Стандарт "Щастя", "Золоте", "Новотроїцьке", ви всі знаєте.
Сьогодні ми переходимо на цифровізацію онлайн-послуги для наших
ВПО і осіб, які проживають на окупованих територіях, починаючи, з еМалятко і так далі. Сьогодні молодь активно залучена з тимчасово
окупованих територій до реінтеграції, починаючи від програм освітніх,
можливість поступати у вищі навчальні закладибез ЗНО.
Сьогодні багато речей зроблено щодо фінансування мовників усіх, які
здійснюють мовлення на окупованій території. Це і телеканал ATR, і Lale, і
"Чорноморка", і мовники, які сьогодні в Донецькій і Луганській областях

перебувають.
Сьогодні можна говорити, що зроблено, на мій погляд, серйозний
прорив з захисту прав корінних народів України. Зокрема, і прийнятий закон,
внесений як президентський, і команда міністерства працювала з

цього

приводу.
Сьогодні ми знаємо, що… Ми займаємося акцентом захисту створення
мов для вільного розвитку кримськотатарської мови. Сьогодні урядом ми
затвердили відповідно концепцію розвитку кримськотатарської мови.
Сьогодні ми затвердили алфавіт кримськотатарської мови на основі
латинської графіки.
Тому є чим пишатися. Але є багато, чого ще треба зробити попереду
для міністерства. І я з великим задоволенням новому призначеному
парламентом міністру, чи пані міністерці, я так думаю, з задоволенням
передам всі напрацювання. Команда готова. Треба працювати над законом
про перехідний період. Ми маємо висновки Венеційської комісії, там їх треба
брати до уваги. Ще раз повторюю, чотири закони щодо економічного
розвитку Донецької, Луганської областей і багато чого іншого.
Тому завжди готовий до послуг комітету і народних депутатів. Дякую
за довіру.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Юрійович.
Шановні народні депутати, перш ніж перейти до запитань, в кого є, від
мене буде, Олексій Юрійович. Напевно, це не запитання, це дійсно
побажання. Дуже багато було зроблено роботи. Я особисто… А мені є, з чим
порівнювати, і з попереднього скликання як міністри працювали з комітетом.
Я вважаю, що те, як ми працювали з профільним міністром, є зразок праці.
Практично на всіх засіданнях, коли ми запрошували, завжди були присутні,
якщо не особисто міністр, то був перший заступник і заступники. Напевно,
так повинні будувати свою роботу міністри.
У мене також тільки позитивні враження від спільних відвідувань і

Донецької області, і підняття питання по Луганській області, і по
Херсонській області, і питання Автономної Республіки Крим. Єдина
пропозиція, дійсно, щоб був якийсь там перехідний час, якщо буде мінятись
команда, щоб всі напрацювання, які ми разом з вами робили, щоб нова
команда продовжувала втілювати. Бо, дійсно, ми хочемо, щоб було
продовжено. І це в першу чергу законопроект, який у нас знаходиться,
дійсно, про перехідний період так названий, і ті чотири законопроекти, які
профільне міністерство напрацювало. Я впевнений, що народні депутати
нашого комітету з задоволенням підхоплять цю ініціативу, ми готові будемо
його реєструвати, продовжувати. Тим більше, там законопроекти, які
дозволяють розвивати території в Донецькій і в Луганській області. Тому це
ось така від мене пропозиція-побажання.
Шановні народні депутати, будь ласка, у кого є запитання до Олексія
Юрійовича?
УМЄРОВ Р.Е. Я теж можу висказатись, пане голово?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Рустем Енверович
УМЄРОВ Р.Е. Якщо можна, з нашого боку також дуже вдячні пану
міністру, віце-прем'єру і пану міністру, за те, що він зробив для Автономної
Республіки Крим і Севастополя. Це дійсно дуже потужна була робота. Так
що вдячний від нашої команди також. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Рустем Енверович.
Будь ласка, Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Запитань, мабуть, не треба задавати ніяких. Дійсно, я хочу
теж подякувати Олексію Юрійовичу за плідну співпрацю. Дійсно, фахова
робота була і повне розуміння. Так що, Олексій Юрійович, я вам дуже дякую.

ЧИЙГОЗ А.З. Я теж хочу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ахтем Зейтуллайович.
ЧИЙГОЗ А.З. Що сказати? Я думаю, що все попереду. Я сьогодні буду
утримуватись. А на новій посаді успіхів, тому що вона, мабуть, ще
важливіша, тому що вона пов'язана з озброєнням, з війною. І я впевнений, що
ми будемо наступати, окуповані наші території ми будемо визволяти.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ахтем Зейтуллайович.
Дякую, шановні народні депутати. Якщо більше немає бажаючих
висловитись, ставлю на голосування рішення нашого комітету.
Перше. Рекомендувати Верховній Раді України звільнити Резнікова
Олексія Юрійовича з посади Ввіце-прем'єр-міністра України – Міністра з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Друге. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради
України співдоповідачем з цього питання визначити народного депутата
України, голову 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 Лубінця Дмитра
Валерійовича.
Згідно з третім пунктом, він у нас такий дискусійний, я прошу
секретаріат врахувати, що на підставі доручення Голови Верховної Ради
України підготувати відповідний проект рішення за необхідності… У нас ще
є там юридичні дискусії з Апаратом Верховної Ради, як правильно, хто буде
це готувати, але за необхідності підготувати відповідний проект рішення.
Шановні колеги, чи будуть доповнення, інші пропозиції до проекту

рішення нашого комітету?
Якщо не буде, ставлю на голосування відповідний проект рішення
нашого комітету. Прошу голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович, як ви всі чули, зараховую голос "за".
Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Копиленко Олександр Любимович.
КОПИЛЕНКО О.Л. Так само вдячний пану міністру, але голосую "за"...
(Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за.
Вадим Владиславович Новинський.
НОВИНСЬКИЙ В.В. Голосую – за. І бажаю успіхів пану Олексію.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Утримався.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Дякую Олексію Юрійовичу за роботу. І голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. У нас 11 голосів – за, 1 – утримався.
Рішення прийнято.
Дякуємо від всього комітету, Олексій Юрійович. Вважаю, що дійсно
ви і на новій посаді будете показувати такий же приклад професіоналізму,
підготовленості, фахової команди. І, напевно що, як я і казав, що наш комітет
і співпраця саме з вами була прикладом для багатьох інших комітетів. Я
неодноразово чув від своїх колег, що міністри не ходять, заступники не
ходять. У нас завжди ви були на зв'язку з нами, бо разом ми вирішували
спільні питання.
Дякуємо. Ви можете вважати, що сьогодні ви після засідання нашого
комітету залишились без посади, але з високо піднятою головою і готовими
до нових викликів. Дякуємо, Олексій Юрійович. І до нових зустрічей!
Дякую, шановні народні депутати. Це єдине питання нашого порядку
денного. Єдине що, я хотів би донести до вас інформацію, шановні народні

депутати, що надійшло доручення Голови Верховної Ради України, що на
виконання положень статі 19 прим.1 Регламенту Верховної Ради України в
межах предметів відання комітету підготувати пропозиції до проекту плану
законопроектної роботи парламенту на 2022 рік.
Шановні народні депутати, дуже прошу підготувати ваші пропозиції до
завтра, бо у нас закінчується термін виконання цього доручення Голови
Верховної Ради. Якщо від вас не буде жодних пропозицій, то завтра на
засіданні комітету ми повинні це затвердити без ваших пропозицій. Дуже
прошу врахувати цю інформацію.
Шановні колеги, дякую за те, що прийняли участь в сьогоднішньому
засіданні комітету. Побачимось на позачерговому засіданні через декілька
хвилин, через 30 хвилин.
Дякуємо, Людмила Леонтіївна, за участь в нашому комітеті. І до
зустрічі на завтрашньому комітеті.
Також, користуючись нагодою, повідомляю, що з урахуванням нашої
роботи завтрашньої ми змінили час засідання нашого комітету, перенесли
його з 15-ї на 17-у годину. Бо, скоріш за все, ми будемо завтра працювати до
вичерпання порядку денного, тому засідання комітету почнеться трохи
пізніше.
Дякую. І до зустрічі. Оголошую засідання закритим.

