
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 

18 липня 2022 року 

Веде засідання перший заступник голови комітету ТКАЧЕНКО М.М. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу всіх колег і наших друзів. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Доброго ранку!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нових керівників. Доброго ранку!  

Бачу, Кузнєцов Олексій є.  Горбенко Руслан є. Касай Костянтин є. 

Копиленко Олександр Любимович є. Пан Мустафа Джемілєв є. Тарас 

Петрович Тарасенко є. Я є, Ткаченко Максим.  

Доброго дня, шановні колеги, запрошені. На засіданні присутні, вже 

присутні 7… 8. Яковлєва Неллі приєдналася. Доброго дня, Неллі Іллівна. 8 

членів з 12 членів комітету. Отже, у нас є кворум. Засідання оголошую 

відкритим.  

Колеги, вам було заздалегідь надіслано проект порядку денного. З 

урахуванням того, що по 4 і 7 питанню надісланого вам порядку денного 

головними комітетами з їх розгляду вже прийняті рішення, пропоную 

сьогодні виключити з розгляду проект Закону України про внесення змін до 

Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо 

розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації 

(реєстраційний номер 7481, від 22.06.2022 року), поданий народним 

депутатом України Безуглою Мар'яною та іншими народними депутатами 

України.  

Також проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до 



деяких постанов Верховної Ради України щодо назви та предмета відання 

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 (реєстраційний номер 7549, від 

11.07.2022 року), поданий народним депутатом України Горбенком Русланом 

Олександровичем та іншими народними депутатами України.  

Чи є пропозиції, доповнення чи зауваження до порядку денного, 

колеги?   

 

ТАРАСЕНКО Т.П.  Так. Доброго дня! Є пропозиції щодо того, що в 

порядку денному сьогодні стоїть законопроект, автором якого я є, про 

внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого з прав людини". Я 

вважаю, враховуючи те, що у нас призначений новий Уповноважений з прав 

людини і зараз він розбирається в справах, як захищаються права людини у 

нас цією інституцією, саме в Україні, я вважаю, що даний законопроект може 

бути доопрацьований, враховуючи практику та виявлені недоліки в роботі, 

для того щоб саме забезпечити більш ефективне прийняття як і нашим 

органом законодавчої влади законів у майбутньому, так і саме здійснити 

ефективне прийняття Закону щодо діяльності Уповноваженого з прав 

людини.  

Тому я прошу на даний момент, на сьогодні зняти з порядку денного 

розгляд питання щодо внесення змін до Закону України "Про 

Уповноваженого з прав людини". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Петрович, ви як автор цього законопроекту 

вносите цю пропозицію, я правильно розумію? 

 

ТАРАСЕНКО Т.П.  Так.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Дмитро Валерійович, доброго дня вам! Доброго ранку! 

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Доброго дня, колеги! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект стосується вашої праці на майбутнє. 

Тому, ви бачите, ми відразу працюємо, як і казали, разом. 

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Супер! Я на сто відсотків підтримую те, що сказав 

Тарас Петрович, ми з ним це обговорювали. Дійсно, колеги, я кожного дня 

стикаюся з багатьма проблемами, треба вносити зміни в багато законів. Тому 

ця пропозиція є дуже слушною.  

Тому дякую, колеги, якщо підтримуєте пропозицію Тараса Петровича. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді підтримуємо цю пропозицію автора і його 

прохання. Таким чином, сьогодні пропонується розглянути два 

законопроекти опрацьованих, з яких комітет визначено головним. Один з них 

ми розглядаємо в порядку статті 93 Регламенту Верховної Ради, попередній 

розгляд, а також два проекти, щодо яких комітету доручено опрацювати та 

подати висновки до головного комітету.  

Якщо немає заперечень, пропоную тоді затвердити порядок денний 

сьогоднішнього засідання. 

Давайте голосувати. Хто – за? 

Бойко Юрій Анатолійович не приєднався до нас? Поки що ні.  

Горбенко Руслан Олександрович.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Мустафа Джемілєв. 



 

ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Костянтин Іванович Касай.  

 

КАСАЙ К.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко. 

 

КОПИЛЕНКО О.Л. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Олексій Олександрович Кузнєцов.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадим Зіновійович Рабінович. Присутній? Ні?  

Тарас Петрович Тарасенко.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За порядок денний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За порядок денний.  

Я голосую – за.  

Рустем Енверович Умєров. Поки що не доєднався.  

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. Поки що не доєднався. 

І Неллі Іллівна Яковлєва.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Я голосую – за.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Неллі.  

Так, рішення прийнято. 8 голосів – за. Рішення прийнято одноголосно. 

Дякую вам, колеги.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перший блок питань 

– це законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним. Щодо 

доцільності включення до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання проекту Закону України про встановлення 

правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які 

перебувають на території України (реєстраційний номер 7550 від 11.07.2022 

року), поданого Президентом України та визначеного ним як невідкладний 

(попередній розгляд).  

Шановні колеги, 11 липня 22-го року за дорученням Голови Верховної 

Ради України на розгляд до комітету надійшов проект Закону України про 

встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки 

Польща, які перебувають на території України (реєстраційний номер 7550), 

поданий Президентом України та визначений ним як невідкладний. Мета 

законопроекту – лібералізувати умови перебування та встановити додаткові 

правові та соціальні гарантії для громадян Республіки Польща на території 

України. Це крок нашої держави на знак вдячності польському народу за 

солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії 

Російської Федерації.   

До законопроекту вже є висновок Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України від 13.07.2022 року. Відповідно 

до статті 93 Регламенту Верховної Ради ми розглядаємо даний проект 

попередньо, а не по сутті, адже ще не сплив термін подання альтернативних 

законопроектів.  

Водночас Регламентом передбачено можливість скоротити строки 

внесення альтернативних законопроектів наполовину (стаття 101). Це 

стосується лише законопроектів, визначених невідкладними.  

Вважаю, що ми маємо скористатися цією можливістю, щоб цей 



законопроект якомога швидше був винесений на розгляд парламенту з огляду 

на необхідність забезпечити своєчасну реакцію держави на всеосяжну 

допомогу, яку польський народ вже надав і яку продовжує надавати 

українцям під час широкомасштабного військового вторгнення держави-

агресора на територію України.  

Чи є у когось заперечення, колеги? Заперечень немає. Враховуючи 

зазначене, керуючись статтями…  

Дмитро Валерійович, заперечення? Тільки члени комітету, пробачте. 

Ви по цьому питанню щось хочете, да?  

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Колеги, я хотів… Я омбудсмен, безумовно, підтримую 

прийняття цього законопроекту. На що я хотів звернути увагу? Що, колеги, у 

нас є закони: "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 

в Україні", "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю". В цих законах не передбачено право 

іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах, на отримання відповідних соціальних виплат, реабілітаційних та 

інших послуг. Те, що зазначено в цьому законопроекті. 

Тому, якщо ми підтримуємо, а ми підтримуємо логіку прийняття цього 

законопроекту, то нам треба передбачити, що з метою встановлення 

ефективного і узгодженого механізму реалізації вказаних прав громадян 

Польщі на рівні із громадянами України треба передбачити зміни в діючі вже 

закони відповідних норм, які регулюють ці питання.  

Тому в цьому сенсі треба голосувати за цей законопроект, але розуміти, 

що обов'язково, можливо, до цього, можливо, після цього, зразу готувати 

відповідні зміни в ці законопроекти, які я сказав. А так, безумовно, ми 

підтримуємо прийняття цього законопроекту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Дякуємо, Дмитро Валерійович. Ми 



сьогодні, зараз голосуємо не по суті законопроекту, але обов'язково ми все це 

будемо враховувати. Дякую.  

І бачу приєднався Юрій Анатолійович Бойко. Дякую вам.  

 

БОЙКО Ю.А. Доброго дня!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня!  

Враховуючи зазначене і керуючись статтями 93 та 101 Регламенту 

Верховної Ради, пропоную наступне рішення комітету.  

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про  

встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки 

Польща, які перебувають на території України (реєстраційний номер 7550 від  

11.07.2022 року), поданий Президентом України, включити до порядку 

денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та 

прийняти рішення про одноразове відхилення, ad hoc, від процедури 

розгляду, передбаченої Регламентом Верховної Ради України, і скоротити 

наполовину строки внесення альтернативних до нього законопроектів.  

Давайте голосувати, шановні колеги.   

Бойко Юрій Анатолійович.  

 

 БОЙКО Ю.А. За.     

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Руслан Олександрович Горбенко. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Мустафа Джемілєв. За. Дякую.  

Костянтин Касай.  

 



КАСАЙ К.І. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Костянтин Іванович. 

Олександр Любимович Копиленко.  

 

КОПИЛЕНКО О.Л. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Вадим Зіновійович Рабінович. Немає. 

Тарас Петрович Тарасенко.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я голосую – за.  

Рустем Енверович Умєров. Не доєднався поки що.  

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вітаємо вас!   

Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую.  



У нас на зараз вже 10, присутні 10 членів комітету. Рішення прийнято 

одноголосно. 10 голосів – за. Дякую, колеги.  

Переходимо до другого законопроекту. Проект Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" щодо забезпечення прав зареєстрованих 

внутрішньо переміщених осіб на безоплатне отримання комунальних послуг 

та безоплатне тимчасове проживання у період дії воєнного стану 

(реєстраційний номер 7507 від 30.06.2022 року), поданий народним 

депутатом України Неклюдовим Владленом Михайловичем та іншими 

народними депутатами України. 

Для представлення даного законопроекту ми запрошували на наше 

засідання його основного ініціатора - народного депутата України 

Неклюдова Владлена Михайловича. Ми завжди раді, коли колеги наші 

доєднуються до наших засідань і в обговорення законопроектів.  

Чи присутній Владлен Михайлович на засіданні сьогодні комітету?  

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Так, Максим Миколайович, я присутній.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітаємо вас! Якщо так, то прошу вас до слова, 

Владлен Михайлович.  

 

НЕКЛЮДОВ В.М. Дякую, Максим Миколайович.  

Ну, по-перше, хочу подякувати вам за запрошення, оскільки мені дуже 

приємно бути присутнім під час вашого засідання. Я знаю, що у вас комітет, 

де створено такий, знаєте, добрий мікроклімат для ефективної комунікації, 

для ефективної праці. Ви з повагою ставитесь до кожного колеги. І це, 

дійсно, от надихає на ефективну комунікацію, чого ми і прагнемо.  

Мій законопроект, в якому і ви, і Руслан Олександрович Горбенко є 

співавторами, разом працювали, і інші колеги, дуже приємно, що із інших 

фракцій, я був приємно здивований, це свідчить про те, що… в цілому 24 



колеги, це свідчить про те, що проблеми наших громадян, які вимушено 

стали внутрішньо переміщеними особами, переселенцями, які зіткнулись з 

серйозними проблемами, у тому числі і матеріальними проблемами, коли 

вони переїхали на нове місце життя, а деякі  вже і двічі переселенці, і знають 

проблему. Тільки вони от вже освоїлись на новому місці життя, і тільки в них 

пішло життя - і знову вимушені були переїхати. І це біль, це наше горе, це 

наша біль.  

І, дійсно, коли я поїхав в Чернівці, ми планували разом з колегами 

поїхати, в тому числі з вами, а однак так трапилось, що страхували один 

одного, працювали кожен на своєму напрямку, де ми можемо. І в Чернівцях 

мені розповіли таку ситуацію, коли наші внутрішньо переміщені особи, наші 

громадяни, вони - дехто втратив житло, в кого розбомблено, дехто не 

втратив, однак вони платять за житло ще на своїй батьківщині, в тих містах, в 

тих домівках, які вони залишили, і ще і вони вимушені платити там, де вони 

не на своєму новому місці прописки, місці проживання. 

Там же в статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" забезпечення їх права на отримання, 

внутрішньо переміщених осіб, наших громадян, права на отримання 

безоплатного проживання протягом шести місяців всього на нових місцях. 

Однак деякі суб'єкти державної влади, деякі суб'єкти приватного права, 

зокрема як ректори вузів деяких, вони, не дочекавшись вже шести місяців, 

після того, як минуло три-чотири, почали я вважаю, що зловживати своїм 

службовим становищем і вимагати від громадян платити за проживання вже 

зараз. Тобто це масове таке, ви знаєте, ще воно має бути, десь у вересні-

жовтні вони мають вимагати про це, ну, це по закону так, а вони вже зараз 

вимагають і до мене… Коли я подивився в очі матері, в якої троє дітей і вона 

каже: "Ми живемо в невеликій кімнатці в Чернівцях в гуртожитку і нас 

четверо" (троє дітей і вона сама), -  і 2400 вона має заплатити за проживання, 

ну, це, ви знаєте, я був шокований цим, оскільки, каже: "І ще я вимушена 

платити там, то звідки ж брати мені кошти?" 



Я спілкувався з тими, хто проживає і в гуртожитках, і в дитячих 

садочках. Там, звісно, така, знаєте, масова є неповага, на жаль, системна 

неповага деяких, підкреслюю, деяких з посадових осіб до внутрішньо 

переміщених осіб. І тому я прийняв таке рішення, щоб переглянути 

законопроект. Подивився оцей законопроект про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб і побачивши статтю, що тільки шість місяців 

мають право на можливе безоплатне тимчасове утримання, проживання наші 

внутрішньо переміщені особи, я подумав про те, що це несправедливо і ми 

маємо допомогти цим людям, оскільки війна, ми бачимо, триває, і можливо, 

на жаль, буде ще тривати ,оскільки ворог не зупиняється і нищить і громадян, 

і домівки незважаючи на мужність, незважаючи на той героїзм, який 

демонструють Збройні Сили України, однак війна триває.  

І тому я, колеги, вважаю (мене підтримує, я підкреслюю, 24 народних 

депутати, що дуже приємно), я, звісно, вважаю, що ми маємо допомогти в 

межах компетенції, в межах можливостей нашим людям, які зіткнулися з 

такою бідою, з такою проблемою, як вимушене переміщення в межах 

України для того, щоб вижити, для того, щоб зберегти дітей, для того, щоб 

зберегти родини, для того, щоб жити просто, що закріплено в Конституції. 

Ми маємо допомогти.  

Тому я що пропоную? Звісно, я не вважаю цей законопроект ідеальним, 

однак саму ідею я прошу підтримати. Там у мене в законопроекті йде про те, 

що і звільнити їх і від житлово-комунальних послуг, і від проживання, 

оскільки, я вважаю, що шість місяців – це замало, я  пропоную, як і колеги, 

які підтримують мене, на період воєнного стану, дії закону. І вважаю, що… Я 

готовий до діалогу, і з колегами спілкувався, вони теж готові. Я знаю про те, 

що відомства, зокрема Ірина Верещук прислала, що вона підтримує ідею і 

підтримує сам законопроект, однак вважає, що там ми маємо визначитись з 

колом тих суб'єктів, з колом внутрішньо переміщених осіб, які мають це 

отримувати. Однак в цілому підтримує. 

І я готовий до діалогу. І я прошу, колеги, ви знаєте, треба підтримати 



комітетом, щоб в першому читанні за основу його прийняли, а потім ми вже 

там попрацюємо. Там я знаю, і впевнений, що треба працювати і там вносити 

правки, але я думаю, що ми маємо дати посил громадянам, щоб їх 

підтримати.  

Тому я прошу підтримати в першому читанні за основу, а далі будемо 

працювати, щоб законопроект і не був для бюджету обтяжуючим, і щоб 

допомогти, найголовніше, нашим людям, які зіткнулися з такою бідою.  

Тому дякую вам за увагу… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Владлен Михайлович, дуже дякую за вашу 

законотворчу роботу та за вашу роботу з переселенцями. Я це кажу як також 

внутрішньо переміщена особа. Дякую. Я буду підтримувати… (Не чути) 

Дякуємо, Владлен Михайлович. Дякуємо.  

Ми ще запрошували на наше засідання представника нашого 

профільного міністерства, про яке зараз автор казав. Чи є у нас хтось з 

Міністерства інтеграції тимчасово окупованих територій? Є. 

Мікрофон, будь ласка, включіть, не чуємо вас. Є Михайло Янчук, от 

мені каже секретаріат, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, з питань європейської інтеграції. Він є, але… 

Тільки я не чую, да? О, зараз чутно. Вітаємо вас! 

 

ЯНЧУК М.О. Міністерство підтримує законопроект, але, як вже сказав 

пан Владлен, ми би пропонували до другого читання розглянути можливість 

категоризації осіб, щоб не всі внутрішньо переміщені особи отримували 

відповідне забезпечення, бо, можливо, не всі його потребують. Можливо, 

розглянути і категоризувати їх згідно обсягів доходу, або ще якимось чином, 

щоб ми забезпечували тільки найбільш вразливі категорії.  

А так взагалі ми підтримуємо законопроект. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримуєте? Дякую. Будемо, як вже сказав автор, 



якщо зараз підтримає комітет, далі будемо виносити в зал на перше читання, 

і далі будемо в тому числі і з вами працювати над тим, щоб він став, дійсно, 

повноцінним законопроектом. 

Додатково хочу від себе зазначити, Головне науково-експертне 

управління у своєму висновку висловлює зауваження до законопроекту, 

однак узагальнюючого висновку не надає. 

Колеги, хто ще бажає висловитися? Звертаю вашу увагу, що серед 

ініціаторів даної законодавчої ініціативи є також народні депутати – це члени 

нашого комітету: Горбенко Руслан Олександрович, Кузнєцов Олексій 

Олександрович і Копиленко Олександр Любимовим. Може, є? Да, бачу. 

Горбенко Руслан Олександрович, вітаю! 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Вітаю, шановні друзі! (Загальна дискусія) 

Я теж пропоную переходити до голосування. Але я дуже вдячний 

Владлену Михайловичу, тому що, по-перше, коли наші колеги – не члени 

нашого комітету долучають до розробки законопроектів, що стосується 

ведення нашого комітету, членів нашого комітету, це дуже слушно, тому що 

ми як фахівці у цьому питанні можемо допомогти розробити, ну, дуже якісні 

законопроекти. А якщо ми ще просимо додатково допомогу від міністерства, 

то це буде дуже файний законопроект, який допоможе нашим переселенцям. 

Тому пропоную голосувати "за" і підтримати цей законопроект. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Руслан Олександрович. 

Враховуючи, що ідея законопроекту є актуальною в умовах воєнного 

стану і має на меті надання додаткових соціальних пільг для ВПО, вважаю, 

що ми можемо сьогодні підтримати цю законодавчу ініціативу.  

Тож пропоную рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо забезпечення прав 



зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на безоплатне отримання 

комунальних послуг та безоплатне тимчасове проживання у період дії 

воєнного стану (реєстраційний номер 7507 від 30.06.2022 року), поданий 

народним депутатом України Неклюдовим Владленом 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.  

Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 

співдоповідачем цього питання визначити народного депутата України, 

першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 

Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополь, національних меншин і міжнаціональних відносин Ткаченка 

Максима Миколайовича.  

Давайте голосувати. Хто – за?  

Бойко Юрій Анатолійович.  

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.  

Руслан Олександрович Горбенко.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Мустафа Джемілєв.  

 

ДЖЕМІЛЄВ М. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Костянтин Іванович Касай.  



 

КАСАЙ К.І. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Олександр Любимович Копиленко.  

 

КОПИЛЕНКО О.Л. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Олексій Олександрович Кузнєцов.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Вадим Зіновійович Рабінович, якщо є. Немає.  

Тарас Петрович Тарасенко.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я голосую – за.  

Рустем Енверович Умєров. Не доєднався.  

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Неллі Іллівна Яковлєва.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую.  

Одноголосно. Проголосували всі "за" 10 членів комітету. Рішення 

прийнято.  

Переходимо до наступного блоку питань – це законопроекти, з 

опрацювання яких комітет не є головним. Проект Закону про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо фінансування закладів професійної 

(професійної-технічної) освіти (реєстраційний номер 7294від 18.04.22 року), 

поданий народним депутатом України Коваль Ольгою та іншими народними 

депутатами України. Головним комітетом з розгляду законопроекту 

визначено Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.  

Шановні колеги, для представлення даної законодавчої ініціативи ми 

запрошували на наше засідання автора законопроекту - народного депутата 

України Коваль Ольгу Володимирівну. Чи присутня на нашому засіданні 

Ольга Володимирівна? Якщо присутня, дамо слово. Немає автора.  

Оскільки ініціатор законопроекту відсутній, я коротко доповім про 

мету цього законопроекту. Як зазначено у пояснювальній записці, метою 

законопроекту є відновлення основного інструменту фінансування 

підготовки кваліфікованих робітників державного замовлення, відновлення 

можливості розміщення регіонального замовлення на підготовку фахових 

молодших бакалаврів у закладах професійної (професійної-технічної) освіти; 

уповноваження на рівні Бюджетного кодексу України органів місцевого 

самоврядування здійснювати видатки на утримання майна та розвиток 

матеріально-технічної бази державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти до їх передачі в установленому законодавством порядку з 

державної власності у комунальну власність відповідно до статті 27 Закону 

України "Про Державний бюджет України на 2016 рік". 

 Головного науково-експертного управління... ГНЕУ висловлює 

зауваження до законопроекту. Міністерство освіти і науки України підтримує 

законопроект. Міністерство фінансів України не підтримує законопроект. 

Цей законопроект також розглядався у Комітеті Верховної Ради України з 



питань  освіти, науки та інновацій. Зазначений комітет підтримує прийняття 

законопроекту за основу.  

Колеги, хто бажає висловитись по цьому питанню? Прошу, давайте 

обговоримо, якщо є бажаючі. Немає бажаючих. 

Шановні колеги, хочу зазначити, що наразі наша держава як ніколи 

потребує великої кількості кваліфікованих робітників, тому створення на 

законодавчому рівні сприятливих умов для швидкої підготовки фахівців, які 

будуть залучені у післявоєнну відбудову, є наразі актуальним та важливим 

кроком.  

Враховуючи, що наш комітет не є головним з опрацювання даного 

законопроекту, пропоную вам звернутися до Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету з пропозицією рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону про внесення  змін до Бюджетного кодексу України 

щодо фінансування закладів професійної (професійної-технічної) освіти 

(реєстраційний номер  7294 від 18.04.2022 року), поданий народним 

депутатом України Коваль Ольгою та іншими народними депутатами 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу. 

Прошу голосувати, хто – за.  

Бойко Юрій Анатолійович.  Немає поки що.  

Руслан Олександрович Горбенко.    

 

ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Пан Мустафа Джемілєв.  

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Касай Костянтин Іванович. Немає поки що. 



Олександр Любимович Копиленко.  

 

БОЙКО Ю.А. Я – за. Извиняюсь.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрій Анатолійович, дякуємо вам. За.  

Касай Костянтин Іванович. Не повернувся?  

 

КАСАЙ К.І. Голосую – за. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Копиленко Олександр Любимович.  

 

КОПИЛЕНКО О.Л. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій Олександрович.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.  

Тарасенко Тарас Петрович.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я голосую – за.  

Рустем Енверович Умєров. Немає.  

Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

І Неллі Іллівна Яковлєва.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   

10 голосів, рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги.  

І ще один законопроект – це проект Закону про приєднання України до 

Конвенції про екстрадицію (реєстраційний номер 0158 від 29.06.22 року), 

поданий Президентом України. Головним комітетом з розгляду 

законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.  

Для представлення даної законодавчої ініціативи ми запрошували 

міністра юстиції України Малюську Дениса Леонтійовича. Чи присутній він 

сьогодні? Денис Леонтійович?  

 

КОЛОМІЄЦЬ В.Р. Дениса Леонтійовича немає, є заступниця Валерія 

Коломієць.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерія, доброго ранку.  

 

КОЛОМІЄЦЬ В.Р. Добрий день! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за присутність. Даємо вам слово.  

 

КОЛОМІЄЦЬ В.Р. Дуже дякую, колеги.  

Отже, приєднання до конвенції, на сьогодні якою є учасниками 12 

країн американського континенту, - це досить важливий крок для України. Я 

поясню чому. Тому що ця конвенція має стати правовою основою для 

співробітництва у питаннях видачі правопорушників зі Сполученими 



Штатами Америки, адже закони США не передбачають можливості 

екстрадиції в державу, з якою відсутній відповідний міжнародний договір, і 

це унеможливлює співробітництво з нашою державою. 

Окрім того, хочу зазначити, що в принципі завжди була проблематика 

щодо екстрадиції саме зі Сполучених Штатів... перепрошую, Америки.  І 

тому для нас важливо зробити цей крок і все ж таки почати з ними співпрацю 

в цьому напрямку.  

Так само хочу зазначити, що в нас є ряд застережень, які якраз націлені 

на захист прав людини і, власне, прав громадян України. І Головне експертне 

управління Верховної Ради України так само підтримує наш законопроект, 

поданий Офісом Президента України.  

І тому прошу рекомендувати Верховні Раді України прийняти цей 

закон за основу та в цілому. Висловилася коротко, щоби не забирати ваш час. 

Якщо якісь запитання, із задоволенням надам відповідь. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, Валерія. 

Хочу зазначити, що Головне науково-експертне управління підтримує 

прийняття цього законопроекту.  

Хтось бажає ще висловитися із членів комітету? Да, пан Джемілєв 

Мустафа, вам слово. 

 

ДЖЕМІЛЄВ М.  Як відомо, до цієї Конвенції про екстрадицію 

доєдналися лише Сполучені Штати, країни Латинської Америки та чомусь 

Казахстан. Для латиноамериканських країн ця Конвенція насправді може 

бути  досить актуальною, але не дуже зрозуміло, для чого ця конвенція 

потрібна нам, Україні. Якщо гіпотетично припустити, що до цієї Конвенції 

приєднається і держава-терорист Росія, то виникне потреба видавати людину 

на запит цієї країни. А Росія, як відомо, будь-яку людину може звинуватити в 

найнеймовірніших злочинах і надати відповідні фальшиві докази, які Україна 



перевірити не зможе.  

Пояснювальна записка до цього законопроекту, на жаль, не дає 

роз'яснень, чому нам необхідно приєднатися до цієї конвенції. 

 Дякую.  

 

КОЛОМІЄЦЬ В.Р. Можна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, даємо слово. 

 

КОЛОМІЄЦЬ В.Р. Дуже дякую за зауваження дійсно. Але я хочу 

сказати, що питання екстрадиції, зокрема виконання наших міжнародних 

зобов'язань, і так само з Російською Федерацією, – це дуже проблемна 

історія.  

По-перше, нам зрозуміло, що для чого нам взагалі цей договір. Для 

того, аби виконувати наші запити на території цих держав. Це зрозуміло. 

Тому це для нас важливо, тому що наші злочинці, вони не тільки злочинці, 

які пов'язані з воєнними злочинами, у нас злочини продовжують вчинятися, і 

люди так само можуть переховуватися на територіях різних держав. 

Другий аспект: щодо того, що, якщо, наприклад, приєднається 

Російська Федерація - держава-терорист.  Я хочу зазначити, що відповідно, 

якщо ми говоримо про виконання певних… все одно здійснюється перевірка, 

і відповідно екстрадиція може здійснюватися, тільки якщо є висновки 

компетентних органів держав, які зазначають, що тут немає політичних 

переслідувань або на території держави, в яку… (Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович, мікрофончик, будь ласка, 

виключайте.  

 

КОЛОМІЄЦЬ В.Р. Дякую.  

Відповідно, що державою, яка буде видаватися ця або інша особа, її 



життя, здоров'я, свобода… її життя і здоров'я не буде піддано небезпеці або 

вона не буде зазнавати нелюдського або такого, що нижче людської гідності, 

ставлення.  

Тому, в принципі, тут ніяких застережень бути не може з приводу того, 

що, можливо, десь у майбутньому Росія приєднається чи не приєднається до 

цієї конвенції. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам також. 

Всі бажаючі висловилися. Перед голосуванням хочу зазначити, що 

ратифікація Конвенції про екстрадицію дозволить Україні стати державою-

учасницею Конвенції про екстрадицію, створить правові підстави для 

співробітництва з компетентними органами держав-учасниць щодо видачі 

осіб, які, намагаючись ухилитися від відповідальності за вчинені злочини, 

переховуються на території однієї з них.  

Враховуючи, що наш комітет не є головним з опрацювання даного 

законопроекту, пропоную колегам звернутися до Комітету Верховної Ради 

України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону України про приєднання України до Конвенції про 

екстрадицію (реєстраційний номер 0158 від 29.06.2022 року), поданий 

Президентом України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 

за основу та в цілому.  

Колеги, прошу голосувати. Хто – за?  

Бойко Юрій Анатолійович. Немає поки що.  

Руслан Олександрович Горбенко. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 



Пан Мустафа Джемілєв. 

 

ДЖЕМІЛЄВ М.  За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Касай Костянтин Іванович. Немає поки що.  

Копиленко Олександр Любимович. Дякую. За. Бачимо.  

 

КАСАЙ К.І.  Максим Миколайович! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да.  

 

КАСАЙ К.І.  Я голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович, дякуємо вам.  

 

КАСАЙ К.І.  Інтернет трошки тормозить.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нічого страшного, розуміємо.  

Олексій Олександрович Кузнєцов. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.  

Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.  

Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  



Я голосую – за.  

Рустем Енверович Умєров. Не доєднався.  

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   

І Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Анатолійович Бойко не повернувся? Немає 

поки що.  

9 членів нашого комітету голосували "за". 9 голосів. Рішення прийнято.  

І є ще у нас "інші питання". Якщо в когось є якась інформація, можу 

надати слово. Якщо ні, то на цьому порядок денний вичерпано. І будемо 

закривати наше засідання.  

Колеги, не бачу рук. Руслан Олександрович Горбенко хоче сказати. 

Дамо слово.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. Дякую, пане головуючий.  

Я на минулому тижні мав зустріч щодо Кримської платформи з нашим 

спікером Верховної Ради України, під головуванням Руслана Олексійовича 

Стефанчука. І там підняли дуже важливе питання щодо наступної зустрічі по 

Кримській платформі. Вона буде проходити у Хорватії, місто Загреб. Але 

нашому комітету і секретаріату нашого комітету, і також і нашому 

міністерству профільному, дуже важливо підключитися до доопрацювання… 

не доопрацювання, а до законопроекту, що стосується національних 

спільнот, який вже розробляється, і треба якісь там маленькі доопрацювання, 

щоб його вже винести до Верховної Ради України. 



Тому, шановні друзі і шановний секретаріат нашого комітету, прошу 

прискорити це питання, щоб підготувати дуже важливий законопроект до  

Кримської платформи.  

Дуже дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Руслан Олександрович, будемо над цим 

працювати.  

І є рука - Дмитро Валерійович Лубінець. 

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дякую, колеги. 

Якраз в доповнення, те, що сказав Руслан Олександрович. Дивіться, 

стоїть принципово питання щоб, дійсно, прийняти цей законопроект про 

національні спільноти.  

Цей законопроект розробляв я. Ми пропрацювали більше року, 

провели дуже багато консультацій з національними меншинами. У мене в 

п'ятницю, я навіть проводив вже тут зустріч з національними спільнотами, 

був міністр культури Ткаченко і була помічниця Ольги Стефанішиної, віце-

прем'єр-міністра. На даний час це питання курується, координується 

Стефанішиною, бо це один із законопроектів, які нам треба прийняти в 

рамках європейської інтеграції своєї. 

Я би дуже попросив, Максим Миколайович, щоб від комітету був 

виділений народний депутат ,або народна депутатка, з яким би ми постійно 

пропрацьовували, я б передав всі напрацювання і від комітету ми так само 

підключилися би до цієї роботи. Дуже прошу, щоб, напевно, сьогодні ми 

прийняли рішення, бо от навіть в ту п'ятницю, коли ми зустрічалися, я казав, 

що весь комітет про це знає, але навіть національні спільноти хотіли там 

побачити народного депутата, який тепер буде вести саме цей законопроект. 

Він відпрацьований, з Офісом Президента погоджений, з Кабміном 

погоджений, з національними спільнотами погоджений.  

Я розкажу всі нюанси. На даний час від Стефанішиної відправили 



європейцям, щоб вони дали свої оцінки. Але попередньо Офіс Ради Європи 

його підтримує, про це було сказано. Ми чекаємо висновки ОБСЄ, 

Моніторингової місії ООН. Я думаю, що там приблизно більш-менш будуть 

або нейтрально-позитивні, або позитивні відгуки.  

Тому дуже прошу, прийміть рішення, хто з народних депутатів членів 

нашого комітету буде займатись цим питанням. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Валерійович, розуміємо важливість цього 

законопроекту і будемо визначатися між колегами. І найближчим часом 

приймемо рішення, хто буде далі від нашого комітету керувати цим 

процесом.  

Є ще рука знову від Руслана Олександровича Горбенка, хоче щось 

додати. Дякуємо вам. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Дякую, шановний пане головуючий. 

Заздалегідь є пропозиція щодо кандидатури. Я думаю, колеги хай 

подумають, сьогодні не треба приймати рішення, щодо представництва, 

представника нашого комітету. Це дуже слушно буде, якщо це буде Рустем 

Умєров. Кримська платформа, і він як представник, я думаю, він зможе і 

підготувати, і врахувати всі зауваження всіх національних спільнот при 

доопрацюванні даного законопроекту. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Слушна пропозиція, обговоримо, колеги, і 

дамо нашого колегу на цю позицію. Дякуємо.  

Дякую. Я ще трішки, 30 секунд. Також я чув, Руслан Олександрович 

сказав про цю нараду, я скажу, що також готую пропозицію для вас про в 

продовження теми, яку сьогодні піднімав наш колега Владлен Михайлович 

Неклюдов. І скажу, що той законопроект, який він запропонував, - це одна, 

дуже маленька частинка того, що ми повинні робити для наших внутрішньо 



переміщених осіб, яких… Дивіться, ми нашим комітетом про це говоримо 

вже декілька років, і цих людей було десь біля мільйона людей. Сьогодні їх 

вже майже 10 мільйонів людей. Тільки порахуйте, скільки цих людей зараз в 

нашій країні.  

Тому потрібно активізувати роботу нашого комітету в цьому напрямку. 

Буду дуже вдячний всім членам комітету, якщо ми скоро, найближчим часом 

зробимо виїзне засідання нашого комітету до одного з міст нашої країни, де 

найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб, і зробимо цю поїздку 

дуже плідною, і напрацюємо там всю проблематику з цього питання, і 

будемо допомагати людям як законотворці. Я запропоную вам на наступному 

нашому засіданні дату цієї поїздки, цього відрядження, цього нашого 

виїзного засідання.  

Дякую вам. І засідання…Ні, пробачте. Пан Мустафа, вам слово.  

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Як можна записатися на прийом до нашого 

омбудсмена? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це єдина можливість, так, під час нашого комітету? 

Дмитро Валерійович, всього тиждень, а вже до вас тільки так.  

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Пане Мустафа, дуже дякую за подібне запитання. 

Колеги, як я і казав, мої двері відкриті для членів нашого комітету. Ми 

проводили окрему нараду щодо цього. Я пропоную кожний день, коли у вас є 

час, будь ласка, мій номер не помінявся. І я дуже дякую за те, що я 

залишаюся в групі нашій, комітетській. Тобто я бачу термінову інформацію 

щодо засідань, тому, будь ласка, написали, що є необхідність зустрітися - і я 

завжди відповідаю, або в особисті.  

Тому, пане Мустафа… Я, до речі, Ахтема Зейтуллайовича разом з вами 

чекав на попередньому тижні, і у нас була попередня домовленість, що 

прийдете. А так в будь-який зручний для вас час я готовий. 



Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам.  

Шановні колеги, засідання оголошую закритим. Дякую. Гарного всім 

та мирного дня! До зустрічі. До побачення. 


