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
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ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Шановні колеги, доброго дня. У нас 8 народних
депутатів. Є кворум. Щоб не витрачати багато часу, шановні колеги, ми
зібралися через одне питання. У нас в порядку денному стоїть проект Закону
України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав та
свобод внутрішньо переміщених осіб". Чому ми знову виносимо його на
засідання комітету? Тому що до нас надійшли зауваження Головного
юридичного управління Апарату Верховної Ради України, згідно статті 118,
частини шостої Регламенту Верховної Ради України ми повинні знову
зібратися і врахувати частину їх зауважень, скажімо так.
Прошу проголосувати за порядок денний. Прошу, хто за? Дякую.
І в нас 3 народні депутати онлайн.
Будь ласка, Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Умєров Рустем Енверович.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. І Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
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ЧИЙГОЗ А.З. Взагалі я не встиг, щось таке із відеозв'язком. Це ж було
за порядок денний?
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Так, за порядок денний.
ЧИЙГОЗ А.З. За порядок денний…
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ахтеме Зейтуллайовичу, як рахувати ваш голос?
ЧИЙГОЗ А.З. Вчора комітет Потураєва одностайно відхилив взагалі це
питання і звернувся до Голови Верховної Ради, щоб не виносити до залу. І
наскільки я розумію, сьогодні це питання останнє в порядку денному і немає
шансу, що взагалі воно буде розглядатися. Тому навіщо нам зараз знову
брати на себе функції, які не до нашої компетенції?
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ахтеме Зейтуллайовичу, я вас попрошу…
ЧИЙГОЗ А.З. Я утримався.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Утримались. Дякую, Ахтеме Зейтуллайовичу.
Шановні колеги! Переходимо до розгляду питання. Як я і сказав уже,
питання фактично полягає в тому, щоб нам врахувати ті зауваження, які були
надіслані з Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради
України.
Пропонується 68 поправок врахувати, 10 врахувати редакційно, 26
врахувати частково та 41 відхилити. Порівняльна таблиця, вона вся є. Тому я
зразу ставлю пропозицію затвердити остаточну редакцію законопроекту,
запропоновану комітетом у порівняльній таблиці, та рекомендувати
Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону

3
України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб"
(реєстр. № 4487) за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в
цілому.
Будь ласка, Олександре Любимовичу.
КОПИЛЕНКО О.Л. Вибачайте, що міняю акценти. Я, звичайно,
голосую так, як і голосував раніше, але я просив би після голосування дати
мені пару хвилин, щоб я висловив свою позицію.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дякую.
Шановні колеги! Ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу
проголосувати. Хто за? Дякую.
Шановні народні депутати, які працюють онлайн!
Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. За. Підтримую.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Умєров Рустем Енверович.
УМЄРОВ Р.Е. Утримуюся.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. І Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. Пане Ахтеме,
проголосуйте, будь ласка.
ЧИЙГОЗ А.З. Утримався.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Все. Дякую.
Шановні колеги! 8 народних депутатів взяли участь у голосуванні. У
нас 6 голосів - за. 2 - утрималися. Рішення прийнято.
Дякую, шановні колеги.
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КОПИЛЕНКО О.Л. Одне слово я хочу сказати.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Так, будь ласка, Олександре Любимовичу.
КОПИЛЕНКО О.Л. Спасибі. Шановні колеги! Ця ситуація, яка зараз
виникла з зауваженнями Юридичного управління, я вважаю, ця ситуація
все-таки некоректна і неприйнятна. Стаття 118, частина шоста, там немає
нашого обов'язку, там є наше право розглядати. Є дивна позиція Юридичного
управління, бо я почитав Регламент зліва направо і справа наліво, зверху
вниз і знизу вверх, там взагалі дивна ситуація, коли Юридичне управління
пропонує свої пропозиції і зауваження. Ми в такій же ситуації опинилися з
нашим законом про депортованих. Ми до цього зараз прийдемо. Я зараз не
хочу забирати у вас час, але коли у нас буде засідання комітету, я буду
просити, і я це обґрунтую, буду просити комітет звернутися офіційно навіть
і зі скаргою, із заявою до керівництва Верховної Ради з двох сюжетів: з
цього сюжету некоректного, коли експертні служби перебирають на себе
взагалі права депутатів, і по-друге, з точки зору, зараз у нас же працює
Робоча група під керівництвом добродія Корнієнка, яка займається
удосконаленням Регламенту, то на дві адреси: Голові і туди. І тоді ви
заплануєте час, щоб ми про це поговорили.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Так, єдине, що хотів, щоб ви знали з приводу того, що
розповсюджується так звана "зрада", що нібито ми вийшли за рамки своїх
повноважень та робимо так, щоб телеканал "Дом" став всеукраїнським та не
підпадав під квоти. Хочу вам всім повідомити, що згідно законодавства в
наших предметах відання чітко зазначено права внутрішньо переміщених
осіб. Ми виходили з того, що саме цей телеканал особливу увагу приділяє
розповсюдженню інформації щодо програм із додаткового захисту прав
внутрішньо переміщених осіб. Вони проживають абсолютно в усіх областях
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нашої держави. Тому ми виходили з того, що ми захищаємо їх права і
регулюємо це своїми предметами відання. Сьогодні на нашому засіданні ми
за те, щоб не було різночитання, ми затвердили поправку 141, де чітко
вивели Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення
України" з предмета нерозповсюдження квоти. Отже, ми зробили все, щоб
телеканал "Дом" підпадав під всі квоти згідно чинного законодавства.
Дякую всім за те, що взяли участь у засіданні нашого комітету.

