'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
20 квітня 2022 року
Веде засідання Голова Комітету ЛУБІНЕЦЬ Д.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня. Неллі Іллівна, доброго дня.
В нас, як завжди, присутня Людмила Леонтіївна. Радий бачити.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Вітаю вас, колеги!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня.
Шановні колеги, у нас 10 народних депутатів, у нас є кворум. Будемо
розпочинати наше засідання.
Колеги, вам було заздалегідь надіслано проект порядку денного.
Сьогодні планується розглянути один законопроект, з опрацювання якого
наш комітет визначений як головний, та два проекти, щодо яких комітету
доручено опрацювати та подати висновок до головного комітету, і
традиційне питання "Різне".
Шановні народні депутати, чи будуть пропозиції, доповнення,
зауваження до порядку денного?
БОЙКО Ю.А. Є пропозиція.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Юрій Анатолійович, будь ласка.

БОЙКО Ю.А. Дмитро Валерійович, є пропозиція проголосувати за всі
без обговорення, як ми робили минулого разу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Юрій Анатолійович.
Давайте робимо так: ми голосуємо за проект порядку денного,
затверджуємо порядок денний, після цього, якщо народні депутати не будуть
проти вашої пропозиції, я особисто її підтримую, я думаю, що у всіх…
КАСАЙ К.І. Я теж підтримую цю пропозицію.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер!
Тоді, шановні народні депутати, ставлю на голосування пропозицію
затвердити порядок денний. Прошу голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко. Побачили руку
"за". Врахував, Олександр Любимович.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги.
Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. І Неллі Іллівна Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. 10 народних депутатів
прийняли участь в голосуванні. 10 голосів "за". Рішення прийнято
одноголосно.
Шановні колеги, враховуючи пропозицію нашого колеги шановного
Юрія Анатолійовича Бойка, ставлю, якщо не буде ніхто заперечувати з
народних депутатів (бачу, що ніхто не заперечує), ставлю на голосування
пропозицію: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України
про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового
режиму на тимчасово окупованій території України (реєстраційний номер
7270,

від

11.04.2022

року),

поданий

народним

депутатом

України

Веніславським та іншими народними депутатами України, включити до

порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та
за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з
урахуванням пропозицій комітету. Доручити 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 при підготовці відповідного тексту на підпис
Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним
управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне
доопрацювання. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради
України доповідачем з цього питання визначити народного депутата України
- голову комітету Лубінця Дмитра Валерійовича.
Шановні колеги, прошу голосувати за дану пропозицію.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. 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, шановні колеги.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Іллівна.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. 10 народних депутатів прийняли
участь в голосуванні. 10 голосів "за". Рішення прийнято одноголосно.
Шановні колеги, переходимо до другого питання нашого порядку
денного. І ставлю на голосування пропозицію нашого комітету звернутись до
Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України
про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального
процесуального кодексу України, внесений Кабінетом Міністрів України,
(реєстраційний номер 7290, від 15.04.2022 року) за наслідками розгляду у
першому читанні прийняти за основу.

Прошу голосувати, шановні народні депутати.
Юрій Анатолійович Бойко.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Я підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Іллівна.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні народні депутати. 10 членів комітету
прийняли участь в голосуванні. 10 голосів "за". Рішення прийнято
одноголосно.
Переходимо до третього питання нашого порядку денного. Якщо не
буде ніхто проти з членів нашого комітету, ставлю на голосування рішення
нашого комітету звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування з пропозицією рекомендувати Верховній Раді
України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів України
щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування (реєстраційний номер
7283, від 13.04.2022 року), поданий народним депутатом України Білозір та
іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому
читанні прийняти за основу та в цілому.
Прошу голосувати, шановні народні депутати.
Юрій Анатолійович Бойко.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко.
КОПИЛЕНКО О.Л. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за, шановні колеги.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко.
ТКАЧЕНКО М.М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Неллі Іллівна.
ЯКОВЛЄВА Н.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно.
Шановні колеги, переходимо до розділу "Різне". Хотів би всім ще раз
подякувати за те, що прийняли участь в спільному засіданні з італійським
парламентом. Хочу всім повідомити, що переконаний, що в тому числі через
те, що почули від нас наші італійські колеги, було через два дні
проголосовано

одноголосно

рішення

італійського

парламенту

щодо

виділення військової допомоги у вигляді зброї для нашої держави. Я
переконаний, що цю практику треба продовжувати позитивну.
Хочу вас проінформувати, що на даний час я веду перемовини з
румунським парламентом, попередньо вже є згода на проведення подібного
засідання разом, двома парламентами, та грецьким парламентом. Також
звертаюсь до вас, шановні народні депутати, користуючись, можливо,
вашими знайомствами, зв'язками, будь ласка, якщо в когось є можливість
подібне спільне засідання організувати, я впевнений, що ми це можемо і
повинні зробити. Це перша інформація, яку хотів би надати.
І друга інформація. Хотів би проінформувати, що на даний час я
знаходжуся на території Донецької області, працюю тут другий день. Саме
зараз я в Селидівській об'єднаній територіальній громаді. Тут, скажімо так,
до передової близько 20 кілометрів. Переконаний, що ми повинні
приїжджати, показувати присутність саме членів нашого комітету, і в
Донецьку, і в Луганську область. Залюбки, у кого будуть подібні ініціативи,
готовий долучитися або комусь допомогти приїхати сюди.
Знаю, що кожен з вас знаходиться на робочих місцях, хотів би за це
подякувати, проінформувати всіх, що абсолютно всі народні депутати, які
сьогодні присутні, і не тільки сьогодні, але більшість наших народних
депутатів кожного дня працюють над нашою спільною перемогою. Всі ми
займаємося спільними позитивними справами, про які, можливо, про всі ми
не можемо сказати публічно.

Це те, що хотів вам донести, проінформувати, подякувати. І, будь
ласка, шановні народні депутати, у кого є інформація, яку треба донести
суспільству або нам, будь ласка.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Доброго дня, колеги, ще раз. Пане голово, в мене дуже
велике прохання. На минулому засіданні комітету в мене просто сів телефон і
я не зміг до кінця завернутися, донести свою думку, що стосується ситуації
по місцям несвободи, тобто по тюрмам.
Прекрасно знаю, як зараз відбувається переведення тих людей, які
зараз знаходяться в зоні бойових дій, тобто Харківська область, вони
переведені в Полтавську область. Те, що Людмила Леонтіївна зазначала, і те,
що працювали мої помічники і співробітники по колоніям і по СІЗО, теж цю
інформацію я надав і голові. Але я хотів би зазначити ще одну проблематику.
Так як є проблема в тому, що засуджених переводять в інші колонії, не буду
називати куди, в тому числі це і Полтавська область, є проблема по
забезпеченню. До мене звертаються керівники установ, також я звертаюсь і
до керівників ВЦА, але хотілось би, щоб і Мін'юст на це реагував, тому що
ВЦА зразу задає питання: а що робить Мін'юст? Чим допомагає колоніям?
Тобто я пропоную зробити звернення від нашого комітету щодо
переведення із зони бойових дій засуджених в інші місця несвободи і по їх
забезпеченню. Якщо є проблеми, нехай вони звертаються, можливо, вони
звернуться до нас або ж… чи до мене, якщо… Я знаходжуся територіально в
Полтавській області, я готовий допомагати. Але просто деяке розпорошення
є інформації, скажімо так, і… Ви мене зрозуміли, колеги. Дека розмитість
просто є. Всі займаються чимось, але в тому числі нічим, якось так.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дякую,

Костянтин

Іванович.

Даю

доручення

секретаріату зв'язатися… (Не чути) Лист ми направимо всім членам

комітету. Я впевнений, що там не буде заперечень, і я його зразу підпишу,
відправлю на Мін'юст, щоб вони вирішували дійсно цю ситуацію. Дякую,
Костянтин Іванович.
Шановні народні депутати, якщо немає більше інформації…
ТАРАСЕНКО Т.П. Я хвилинку, будь ласка.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. Робоча група щодо фіксації злочинів проти
громадян України, взагалі військових злочинів, у нас фактично робота вже
почалася і я зробив запити до всіх державних органів. Тому всі колеги, які
просили, щоб вони були включені до цієї робочої групи, вони будуть
включені. І після отримання запитів я зберу, думаю, за днів вісім уже перше
засідання, щоб ми проговорили безпосередньо всі моменти, які стосуються
воєнних злочинів в Україні, щодо їх фіксації. І потім будемо вже
напрацьовувати інші шляхи в законодавчому полі для того, щоб… яким
чином ми можемо допомогти цим людям, які постраждали.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарас Петрович.
Шановні колеги, якщо більше бажаючих серед народних депутатів…
(Не чути) Я дякую всім… (Не чути) проведення нашого засідання комітету.
Всім бажаю здоров'я, удачі, нашої спільної перемоги. Бережіть себе.
Людмила Леонтіївна, як завжди, ви з нами. Дякуємо вам. Колеги, до нових
зустрічей.

