
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 голова Комітету ТКАЧЕНКО М.М.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще раз доброго дня. Вітаємо. Я не пам'ятаю, 

щоб ми два рази за день зустрічалися. Сьогодні такий день. Підключаються 

ще колеги. Кворум є, тому, мабуть, будемо починати, щоб не затягувати.  

Доброго дня, шановні колеги, запрошені. На засіданні з 12 членів 

комітету на цей час на початок нашого засідання присутні 9 членів комітету. 

Сподіваюсь, що доєднаються всі інші. Пропонується розглядати один 

законопроект, з опрацювання якого комітет визначено головним. Чи є 

пропозиції, доповнення чи зауваження до порядку денного? Якщо немає 

заперечень, то пропоную затвердити порядок денний сьогоднішнього 

засідання з одного питання. Пропоную голосувати. Хто – за?  

Бойко Юрій Анатолійович.  

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Пан Мустафа Джемілєв.  

 



ДЖЕМІЛЄВ М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Костянтин Іванович Касай. 

 

КАСАЙ К.І. Голосую - за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олександр Любимович Копиленко. 

 

КОПИЛЕНКО О.Л. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Олексій Олександрович Кузнєцов. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую - за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Вадим Зіновійович Рабінович, якщо приєднався до нас. Ні, немає.  

Тарас Петрович Тарасенко.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я голосую – за.  

Рустем Енверович Умєров. Обіцяв приєднатися. Немає поки що.  

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. Поки що немає.  

Неллі Іллівна Яковлєва.  

 

 



ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую - за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосую – за. 

Рустем Енверович, бачимо вас.  

 

УМЄРОВ Р.Е. За. Постійно – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.  

10. Итого в нас 10 членів нашого комітету з нами і рішення 

одноголосно за порядок денний. Дякую. 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Законопроект, з 

опрацювання якого комітет визначено головним. Він у нас сьогодні один – 

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.  

Шановні колеги, сьогодні ми з вами вже розглядали цей проект і 

ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України включити його до 

порядку денного сьомої сесії та скоротити наполовину строки внесення 

альтернативних до нього законопроектів. Парламент підтримав нашу 

пропозицію. Тож з урахуванням того, що законопроект визначено 

невідкладним, зважаючи на його актуальність та суспільну значущість, як у 

внутрішньодержавному, так і в міжнародному аспекті, зараз ми розглядаємо 

цей законопроект по суті. Ми запрошували на наше засідання міністра 

закордонних справ України Дмитра Кулебу, якого уповноважено 

представляти зазначений законопроект у Верховній Раді України.  

Надається слово представнику міністерства. Мені секретаріат підказує, 

що присутній заступник міністра закордонних справ України Точицький 

Микола Станіславович.      

   



ТОЧИЦЬКИЙ М.С. Так точно. Доброго здоров'я, пане голово. Микола 

Точицький заступник міністра, який безпосередньо курує напрямок Польщі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Навзаєм. Слухаємо вас, ваш виступ.  

 

ТОЧИЦЬКИЙ М.С. Дякую. 

Шановний пане головуючий, дякую за запрошення. Шановні народні 

депутати, з першого дня, і тут пан Рустем Умєров як свідок, з першого дня 

повномасштабного вторгнення Росії на територію України дружня Польща 

підставила нам плече і практично через території цієї держави пройшло 3,5 

мільйона українців, які частково залишились на території Польщі, частково 

розсіялась по інших державах-членах, здебільшого це жінки і діти, ми з вами 

свідомі цього. Тому 12 березня Польща одна з перших держав Європейського 

Союзу ухвалила Закон про допомогу громадянам України у зв'язку із 

збройним конфліктом на території держави Україна. Цей закон послужив 

підґрунтям для того, щоб в інших державах-членах Європейського Союзу і 

безпосередньо Європейський Союз прийняв регуляції для створення 

передумов для легалізації правового статусу українців за кордоном у зв'язку з 

тимчасовим перебуванням. Закон польський так само і як той, що ми зараз 

дзеркально внесли, практично дзеркально, на розгляд України, регулює 

питання перебування поляків на території України протягом 18 днів і 

безпосередньо стосується питання працевлаштування в Україні, навчання, 

медичного обслуговування, соціальних виплат і так далі. І в першу чергу, що 

буде важливо нам з вами комунікувати, що йдеться про не просто… Я 

розумію, що багато людей будуть задавати запитання, а чому ми це робимо? 

Відповідь, що це дзеркально і це більше жест доброї волі.  

Друге. Для надання допомоги тим волонтерам польським, які 

знаходяться з першого дня на території України і надають допомогу нашим 

громадянам, для знову ж таки позитивного іміджу на території Польщі і 

Європейського Союзу в цілому я вважаю, що законопроект має бути 



розглянутий мінімум у Верховній Раді. Міністерство закордонних справ 

України внесло цю пропозицію після того як відбувся черговий візит як 

Президента, а потім і глави уряду Польщі до України і на засіданні двох 

урядів ці питання були обговорені. Ми внесли законопроект на розгляд 

уряду, уряд схвально поставився до цього. Немає необхідності в додаткових 

фінансових витратах для реалізації цього законопроекту і згаданий 

законопроект пройшов через всі необхідні підрозділи як Апарату Верховної 

Ради, так і Кабінету Міністрів.  

Враховуючи вищевикладене, колеги, пропоную комітету, а потім 

Верховній Раді розглянути вказаний законопроект і готовий відповісти на всі 

ваші запитання. Щиро дякую. Доповідь завершив.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Станіславович, за підготовку цього 

питання. Є запитання у колег народних депутатів членів комітету до 

замміністра?  

 

БОЙКО Ю.А. Є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Анатолійович Бойко, будь ласка. 

 

БОЙКО Ю.А. Є пропозиція голосувати. Ми всі читали і… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу та в цілому, Юрій Анатолійович.  

 

БОЙКО Ю.А. За основу та в цілому.  

 

УМЄРОВ Р.Е. Підтримую.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Рустем Енверович, зараз будемо голосувати і 

запитаємо у вас. Дмитро Валерійович, який сьогодні вже казав декілька слів, 

ну, дамо слово…  

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Шановні колеги, доброго дня, ще раз, ми зранку вже 

зустрічались. Я вітаю пана Миколу, заступника міністра закордонних справ. 

Те, що я хотів сказати і те, що я казав колегам зранку, що, безумовно, я 

особисто як омбудсмен підтримую прийняття цього законопроекту. Єдине, 

на що я звертав увагу, що одночасно з прийняттям цього законопроекту треба 

вносити зміни в діючі закони, їх декілька, які регулюють питання 

соціального захисту громадян України, і там не передбачена можливість 

соціального захисту громадян іноземної держави або осіб без громадянства. 

Тому, розуміючи це, я впевнений, що парламент підтримає ініціативу 

Президента, але одночасно ми повинні готувати тоді зміни до трьох законів 

діючих в частині, щоб передбачити можливість соціального захисту особам 

іноземного громадянства.  

Дякую. Це єдине, на що я звертав увагу. Дуже дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Валерійович, дякую. Це обов'язково буде 

наступним кроком нашого парламенту і будемо це все готувати і 

підтримувати. Зараз нам потрібно проголосувати і підтримати цей 

законопроект 7550. Не бачу більш рук.  

Хочу від себе добавити ще, що Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України у своєму висновку від 13.07.2022 року 

зазначило, що в цілому підтримує наведені в пояснювальній записці до 

законопроекту аргументи на користь відповідної законодавчої пропозиції та 

вважає, що його прийняття сприятиме лібералізації умов проживання 

громадян Республіки Польща на території України. Водночас висловило 

низку зауважень.  



Міністерство внутрішніх справ України зазначає, що запропоноване 

положення частини першої статті 1 закону буде складним для 

правозастосовчої практики.  

Міністерство юстиції України, Міністерство соціальної політики 

України та Міністерство освіти і науки України у своїх листах, надісланих на 

адресу комітету, повідомили, що не мають пропозицій та зауважень до 

законопроекту.  

Хто ще має бажання висловитись з даного питання давайте, якщо ні, 

то… Якщо бажаючих немає, з огляду на важливість даного законопроекту, 

прийняття якого, безумовно, сприятиме реалізації принципу взаємності у 

відносинах між українським та польським народами, а також, зважаючи на 

те, що проект закону визначено невідкладним, 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 за наслідками розгляду 

в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 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 

управління Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне 

доопрацювання та під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради 

України доповідачем з 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 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Ткаченка 

Максима Миколайовича. Давайте голосувати. Хто – за?  



 Бойко Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую. 

Руслан Олександрович Горбенко. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

Пан Мустафа Джемілєв. 

 

ДЖЕМІЛЄВ М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Касай Костянтин Іванович. 

 

КАСАЙ К.І. Голосую - за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Копиленко Олександр Любимович. Олександр Любимович, рука у 

вас… Не бачу. Олександр Любимович Копиленко! Не чує, мабуть. Не чує. 

Зараз. Хорошо. Ми ще раз скажемо про нього.  

Олексій Олександрович Кузнєцов.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую - за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Вадим Зіновійович Рабінович. Немає. 

 



 

Тарас Петрович Тарасенко.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосує – за. Дякую. 

Я голосую – за. 

Рустем Енверович Умєров. Рустем! Мабуть, інтернет… В авто, да, 

їдете? 

 

УМЄРОВ Р.Е. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Рустем Енверович.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Пані Неллі Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.  

І повертаємось. Олександр Любимович Копиленко, по цьому питанню 

– за? Подвис, мабуть, інтернет.  

Рішення прийнято. У нас 10 голосів, Олександр Любимович Копиленко 

не відповідає. 10 з 11 депутатів членів нашого комітету проголосували – за. 

Рішення прийнято.  



Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую. До 

зустрічі на наступному засіданні в Раді і нашого комітету. Засідання 

оголошую закритим.    

 

 

 

 

 


