СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань прав людини, деокупації та рінтеграції
тимчасово окупованих територій України, національних меншин і
міжнаціональних відносин
22 серпня 2022 року
Веде засідання перший заступник голови Комітету
ТКАЧЕНКО М.М.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні колеги, всіх вітаємо!
ДЖЕМІЛЄВ М. Доброго ранку!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку. Чекаємо ще хвилинку, приєднуються
колеги.
ГОРБЕНКО Р.О. Максим Миколайович, будемо починати? Доброго
дня!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо починати, да. Чекаємо на нашого колишнього
колегу, зараз дуже поважного уповноваженого.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ми вас чуємо і бачимо, Максим Миколайович.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Чекаємо...

Тоді

будемо

починати,

Дмитро

Валерійович, якщо ви з нами.
Доброго дня, шановні колеги, запрошені! На засіданні присутні на
зараз 11… ні, 10 з 13 членів комітету.
Отже, у нас є кворум. Засідання оголошую відкритим.
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Хочу привітати нового члена нашого комітету народного депутата
України Козиря Сергія В’ячеславовича. Сподіваємося на продуктивну роботу
та плідну співпрацю. Сергій В’ячеславович, вітаємо вас з нами сьогодні на
першому вашому засіданні нашого комітету.
КОЗИР С.В. Доброго дня, колеги! Дуже дякую, обов’язково будемо
працювати, дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій В’ячеславович.
Також хочу зазначити, що сьогодні на нашому засіданні присутні в
онлайн-форматі дуже поважні гості. Це, як завжди, наш Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини Лубінець Дмитро Валерійович.
Дмитро Валерійович, доброго дня, доброго ранку!
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Доброго дня, Максим Миколайович.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Та наші гості з нашої дружньої Фінляндії. Це пані
Сірпа Раутіо – голова Центру з прав людини Фінляндії і голова Європейської
мережі національних правозахисних установ. Вітаємо вас, пані Сірпа. І також
пані Деббі Конер – Генеральний секретар Європейської мережі національних
правозахисних установ. Сьогодні вони присутні на нараді у нашого
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і зараз нас бачать,
чують, ми вас ще раз вітаємо у Києві.
Дмитро Валерійович, декілька слів ви хотіли сказати на початку?
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дякую, Максим Миколайович.
Наші колеги приїхали на три дні в Київ. Мені дуже приємно показати,
наскільки у нас плідна співпраця з профільним комітетом, парламентським
Комітетом з прав людини, що у нас є обговорення кожного законопроекту, і
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згідно законодавства я подаю свої пропозиції, і народні депутати, як правило,
дуже позитивно до цього відносяться.
Також хочу всіх колег проінформувати і вас, Максим Миколайович,
про те, що у нас сьогодні буде окрема зустріч із спікером українського
парламенту Русланом Олексійовичем Стефанчуком. Це показник нашої
доброї співпраці в рамках нашого законодавства.
Дуже вам дякую і бажаю вам сьогодні плідної роботи.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам і побачимося у пана спікера сьогодні на
нараді. Гарного дня вам!
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дякую, взаємно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую ще раз гостям за те, що включилися до нашого
засідання.
Продовжуємо. Колеги, вам було заздалегідь надіслано проект порядку
денного. Сьогодні планується розглянути один проект закону, щодо якого
комітету доручено доопрацювати та подати висновок до головного комітету,
а також низку інших питань. Зокрема, щодо проведення слухань у комітеті та
щодо діяльності підкомітетів.
Чи є пропозиції, доповнення чи зауваження до порядку денного,
колеги?
Якщо немає заперечень, не бачу рук, тоді ставлю на голосування
затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання.
Хто – за, давайте голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович. Немає поки що.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Олександрович.
Пан Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пан Мустафа.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Сергій В’ячеславович Козир.
КОЗИР С.В. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Любимович Копиленко. Дякую, бачу.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Вадим Зіновійович Рабінович, якщо є. Немає.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарас Петрович.
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Я голосую – за, Ткаченко Максим Миколайович.
Рустем Енверович Умєров. Рустем Енверович! Нема поки що.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Рустем Енверович, бачу.
УМЄРОВ Р.Е. Да.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Все, побачили, ви з нами.
Неллі Іллівна Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Неллі Іллівна.
У нас одноголосно «за», 11 з 13 членів нашого комітету. Дякую.
Рішення прийнято.
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Проект Закону
України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність (реєстраційний
номер 7647 від 08.08.2022 року), поданий Кабінетом Міністрів України.
Шановні колеги, після прийняття парламентом Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення
кримінальної

відповідальності

за

колабораційну

діяльність»,

яким

Кримінальний кодекс був доповнений новою статтею 111-1 «Колабораційна
діяльність», до багатьох державних органів та установ, в тому числі до
нашого комітету почали надходити численні звернення від громадян, органів
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місцевого самоврядування, комунальних установ та бізнесу щодо того, в
яких межах і як вони мають діяти, щоб їхня діяльність не підпадала під
відповідні статті Кримінального кодексу.
З метою вирішення цієї проблеми та усунення з законодавства
незрозумілих приписів Кабінетом Міністрів України було розроблено два
взаємопов’язаних між собою проекти законів: про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за
колабораційну діяльність (реєстраційний номер 7647), про внесення змін до
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України» щодо особливостей
діяльності на тимчасово окупованій території України (реєстраційний номер
7646).
По законопроекту реєстраційний номер 7646 наш комітет визначено
головним. Однак, ми поки що не можемо його розглядати з урахуванням
того, що строки на подачу альтернативних законопроектів до нього ще не
вийшли. Тому будемо розглядати на наступному, мабуть, засіданні.
Разом з тим, законопроект реєстраційний номер 7647 ми як не
головний комітет можемо розглянути і маємо це зробити до моменту
розгляду головним комітетом.
Саме тому вашій увазі

сьогодні пропонується законопроект

реєстраційний номер 7647. Головним комітетом з розгляду зазначеного
законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань
правоохоронної діяльності. Враховуючи, що фактичним
законопроекту

було

Міністерство

з

питань

розробником

реінтеграції

тимчасово

окупованих територій, і в поданні зазначено, що його у Верховній Раді
України представлятиме Віце-прем’єр-міністр України - міністр з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук Ірина Андріївна, саме
Ірина Андріївну ми і запросили на наше засідання для представлення цього
законопроекту.

7

Чи присутня Ірина Андріївна, чи, можливо, хтось інший від
міністерства на засіданні нашого комітету? Якщо так, то дві хвилинки дамо
слово. Підказують мені, що є у нас Домбровський Кирило Григорович,
Державний

секретар

Міністерства

з

питань

реінтеграції

тимчасово

окупованих територій України.
Пане Кирило, ви з нами?
ДОМБРОВСЬКИЙ К.Г. Так. Добрий день, шановний Максиме
Миколайовичу, шановні колеги! Ми з вами.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Якщо можна, дві хвилинки тоді по
цьому законопроекту від вас.
ДОМБРОВСЬКИЙ К.Г. Дякую вам дуже.
Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Щиро дякую вам
за розгляд такого важливого для всієї держави питання.
Як ми знаємо, після 24 лютого частина територій України опинилася
під військовою окупацією російської армії. Але попри це державні органи,
органи місцевого самоврядування та бізнес продовжують робити все, аби
життя на цих територіях не зупинилося. При Міністерстві реінтеграції була
утворена робоча група щодо вирішення цього проблемного питання, в якій
взяли участь понад 160 представників державних органів, органів місцевого
самоврядування, суб’єктів господарювання та громадських об’єднань. За
результатами діяльності робочої групи напрацьовано два законопроекти, які
підтримані урядом та подані на розгляд Верховної Ради. Перш за все це
дійсно законопроект 7646 про внесення змін до нашого профільного Закону
про правовий режим на тимчасово окупованій території, щодо цього закону
шановний комітет визначено головним. Ми, дійсно, очікуємо висновок ГНЕУ
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та строк подання альтернативних законопроектів і сподіваємося, що він буде
розглянутий якнайшвидше.
Він має Закон сателіт 7647, власне, який ми зараз розглядаємо, про
внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення
відповідальності за колабораційну діяльність.
Так, 3 березня цього року Кримінальний кодекс доповнено новою
статтею 111 прим. 1, якою криміналізовано колабораційну діяльність.
Частина четверта цієї статті передбачає кримінальну відповідальність за
передачу

матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим

формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або
збройним

чи

воєнізованим

формуванням

держави-агресора,

та/або

провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором
незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій
території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Проте
під дію цієї статті підпадатиме цілком правомірна діяльність, зокрема,
заходи, спрямовані на розв’язання гуманітарних проблем, медичного
обслуговування, діяльності в галузі трубопровідного транспорту, роботи
аптек тощо.
Зважаючи на це, пропонується уточнити диспозицію частини четвертої
статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, зауваживши, що
каратиметься лише добровільне провадження господарської діяльності у
взаємодії з державою-агресором та/або незаконними органами державної
влади, за винятком випадків, визначених законом, і встановити перелік таких
випадків у спеціальному законі, про який я вже наголошував, і який, я
сподіваюся, найближчим часом буде розглянутий.
Шановні колеги, прошу підтримати цей законопроект. Доповідь
закінчено.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Кирило Григорович, дякуємо вам.
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Я хочу ще додатково добавити, що Головне науково-експертне
управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку зазначає, що
в цілому підтримує пропозицію проекту щодо доцільності уточнення у
диспозиції частини четвертої статті 111-1 Кримінального кодексу. Адже
такий законодавчий крок обумовлений необхідністю виведення з-під
кримінально-караної заборони тієї частини господарської діяльності, яка має
впровадитися для забезпечення життєдіяльності тимчасово окупованих
територій України.
Разом з тим, звертаю увагу, що запропонований у проекті підхід не
вирішує всіх тих проблемних питань, які виникли з прийняттям Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність»
(від 3 березня 2022 року), яким Кримінальний кодекс було доповнено новою
статтею 111-1 «Колабораційна діяльність».
Шановні колеги члени комітету, хто бажає висловитися з вас по цьому
законопроекту?
Якщо немає бажаючих, тоді перед голосуванням хочу зазначити, що
сама конструкція, запропонована

урядом для вирішення проблемного

питання, є досить дискусійною. Використане у проекті закону формулювання
«за винятком випадків, визначених законом» фактично передбачає, що під
кримінальну відповідальність підпадатимуть всі види діяльності, які не
зазначені в законах. Ми можемо стикнутися з необхідністю неодноразово
доповнювати види діяльності, які не вважатимуться кримінально караним
діянням.
Важливо також розуміти, що діюча частина четверта статті 111
Кримінального

кодексу встановлює відповідальність за провадження

господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними
органами влади і фактично не прив’язується виключно до тимчасово
окупованих територій. Така взаємодія може відбуватися і на території, яка не

10

є тимчасово окупованою, а тому вносити зміни необхідно в низку
відповідних законів, а не в один, як пропонується в проекті.
Зауваження, про які я зараз говорю, надіслані в довідці секретаріату до
даного законопроекту.
Вважаю, що з врахуванням нагальності вирішення проблеми, яка зараз
існує і пов’язана з відповідальністю за колабораціонізм, ми все ж таки
повинні проголосувати даний проект закону за основу. А головний комітет,
сподіваюся, до другого читання спробує врахувати ці зауваження, які ми
відобразимо у висновку нашого комітету.
Тому пропоную звернутися 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 щодо удосконалення відповідальності за колабораційну
діяльність (реєстраційний номер 7647 від 08.08.22 року), поданий Кабінетом
Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за
основу.
Хто – за, колеги?
Бойко Юрій Анатолійович. Немає поки що.
Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслане Олександровичу.
Пан Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Костянтин Іванович Касай.
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КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Сергій В'ячеславович Козир.
КОЗИР С.В. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр

Любимович

Копиленко.

Бачу

руку,

Любимовичу.
Олексій Олександрович Кузнєцов. Чекаємо, поки немає.
Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я голосую – за, Максим Ткаченко.
Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Рустеме Енверовичу.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Олександре

12

Неллі Іллівна Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Неллі Іллівно.
У нас одноголосно – за, 10 членів комітетів з 13. Тому рішення
прийнято. Переходимо до наступного питання.
Дякуємо представникам міністерства нашого профільного. Дякуємо.
Гарного дня вам.
ДОМБРОВСЬКИЙ К.Г. Дякуємо. Навзаєм.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.
Друге питання. Про внесення змін до Плану роботи комітету на період
сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання щодо проведення
слухань у комітеті.
Шановні

колеги,

широкомасштабна

збройна

агресія

Російської

Федерації проти України поставила всі державні органи та установи, в тому
числі і наш комітет, перед новими викликами. На початку 22-го року, коли
затверджувався план роботи комітету на період сьомої сесії, ми ще не знали
про події, які чекатимуть на нашу державу протягом наступних місяців та які
тривають і понині.
Збройна агресія Російської Федерації проти України розпочалася ще у
2014 році з окупації Кримського півострова. Протягом наступних років в
Україні напрацьовувались основні підходи до деокупації та реінтеграції
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, внаслідок чого були прийняті деякі стратегічні документи, які і
визначили політику держави в цьому напрямку. Так, Указом Президента
України від 24 березня 21-го року було затверджено Стратегію деокупації та

13

реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя. А Розпорядженням уряду від 29 вересня 21-го року було
затверджено План заходів з реалізації вказаної стратегії.
Зрозуміло, що з початку широкомасштабної війни державна політика
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого півострова потребує
коригування з врахуванням процесів сьогодення. Саме тому наш комітет, є
профільним у даному питання, повинен володіти актуальною та всебічною
інформацією щодо реалізації прав і свобод людини і громадянина на
тимчасово окупованому півострові.
Щодо основних проблем, які виникають в процесі реалізації заходів,
спрямованих на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, найоптимальнішим варіантом для отримання комітетом
найбільш повної інформації є проведення комітетських слухань. Більше того,
слухання у комітеті є достатньо дієвим механізмом з точки зору практичної
реалізації, оскільки за їх наслідками для державних органів та установ
приймаються відповідні рекомендації.
Відповідне доручення нам також дав Голова Верховної Ради України
Стефанчук Руслан Олексійович.
Враховуючи, що згідно з пунктом 1 частини першої статті 29 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України» слухання в комітетах
проводяться або за дорученням Верховної Ради України, або згідно з
планами роботи комітетів, пропонується внести відповідні зміни до плану
роботи нашого комітету на період сьомої сесії Верховної Ради України
дев'ятого скликання щодо проведення в комітеті слухань на тему:
«Деокупація та реінтеграція тимчасово окупованої території Автономної
Республіки

Крим

та

міста

Севастополя:

нові

виклики

в

умовах

широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України».
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Враховуючи строки, передбачені статтею 29 Закону України «Про
комітети Верховної Ради України», слухання пропонується провести 22
вересня 22-го року о 12 годині у змішаному форматі.
Шановні колеги, в питаннях деокупації українських територій всі
органи державної влади повинні діяти спільно та злагоджено. Як вам усім
відомо, на завтра заплановано проведення саміту Кримської платформи.
Парламент у свою чергу також повинен показати, що ключова ціль для нас не
змінилась. Ми маємо зробити все, аби Автономна Республіка Крим та місто
Севастополь, як і всі інші українські території, були деокуповані.
З Криму все почалось – Кримом все і закінчиться!
Шановні народні депутати, ні в кого немає заперечень по поводу
слухань? Треба готуватись та треба це затвердити, тому голосуємо. Тоді
ставлю я на голосування наступну пропозицію.
Перше. Внести зміни до Плану роботи комітету на період сьомої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого рішенням
комітету від 21 січня 22-го року (протокол 47): доповнити розділ V пунктом 1
такого змісту: слухання в комітеті на тему: «Деокупація та реінтеграція
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя: нові виклики в умовах широкомасштабної збройної агресії
Російської Федерації проти України».
Друге. Слухання в комітеті на тему: «Деокупація та реінтеграція
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя: нові виклики в умовах широкомасштабної збройної агресії
Російської Федерації проти України» провести 22 вересня о 12 годині.
І третє. Відповідальним за організацію, підготовку та проведення
слухань визначити народного депутата України, першого заступника голови
комітету Ткаченка Максима Миколайовича.
Хто – за? Прошу голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович. Немає.
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Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Всі пропозиції підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Руслане Олександровичу.
Пан Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Мустафа.
Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Сергій В'ячеславович Козир.
КОЗИР С.В. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Любимович Копиленко. Бачу руку – за. Дякую.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексію Олександровичу.
Вадим Зіновійович Рабінович. Немає поки що.
Тарас Петрович Тарасенко.
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ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я голосую – за.
Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Неллі Іллівна Яковлєва. Неллі Іллівна. Поки що немає.
ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 голосів «за». Одноголосно. Рішення прийнято.
Дякую, колеги.
Третє питання. Про внесення змін до рішення комітету від 4 вересня
2019 року «Про створення підкомітетів та обрання голів підкомітетів
комітету».
Шановні колеги, на початку нашої каденції ми з вами ухвалили
рішення про створення у складі нашого комітету на період дев'ятого
скликання Верховної Ради України шести підкомітетів, затвердили їх назви
та відповідно обрали голів цих підкомітетів. Створюючи відповідні
підкомітети, комітет виходив у першу чергу із ситуації в країні на той час.
Разом з тим у порівняні з 2019 роком маємо констатувати, що в нашій
державі відбулися зміни, які суттєво вплинули на спрямованість державної
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політики в Україні та стали поштовхом для перегляду окремих напрямків
діяльності органів державної влади, в тому числі парламенту.
Після початку широкомасштабної військової агресії проти України наш
комітет як орган Верховної Ради України, який профільно займається
тимчасово окупованими територіями, почав стикатися з новими викликами,
зумовленими фактичною тимчасовою окупацією державою-агресором нових
територій України.
23 червня 22-го року, через чотири місяці після початку військової
агресії проти нашої держави, Україна отримала статус кандидата на членство
в Євросоюзі. У зв'язку з цим Верховною Радою України була прийнята
Постанова № 2483-ІХ «Про деякі заходи щодо виконання зобов'язань
України у сфері європейської інтеграції» від 29 липня 22-го року, відповідно
до якої комітетам дано доручення створити у своєму складі підкомітети з
питань адаптації законодавства України до положень права Європейського
Союзу, виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфери
європейської інтеграції.
Таким чином, з врахуванням фактичних обставин, в яких нині
перебуває наша держава, та на виконання вказаної постанови виникла
необхідність у внесенні змін до рішення нашого комітету від 4 вересня 19-го
року в питаннях щодо назв наших підкомітетів.
Крім того, у процесі здійснення діяльності відповідно до предметів
відання комітету від народного депутата України Касая Костянтина
Івановича надійшла пропозиція щодо створення окремого підкомітету, який
займається питаннями національного превентивного механізму.
Шановні народні депутати, вважаю, що ідея народного депутата
України, нашого колеги, Касая Костянтина Івановича є цілком слушною,
обґрунтованою та актуальною, особливо з врахуванням того, які питання
виникали у нашого комітету, наприклад, із Бердянською виправною
колонією.
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Окрім створення двох нових підкомітетів, ми натомість об'єднали
питання етнополітики, прав корінних народів, національних меншин
України, міграційної політики та громадянства в один підкомітет, який
очолює Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.
Пропоную також внести зміни щодо обрання голів підкомітетів, а саме:
головою підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень
права Європейського Союзу та виконання міжнародно-правових зобов'язань
України у сфері європейської інтеграції обрати народного депутата України
Горбенка Руслана Олександровича.
Головою

підкомітету

з

питань

функціонування

національного

превентивного механізму обрати народного депутата України Касая
Костянтина Івановича.
Головою підкомітету з питань тимчасово окупованих територій,
відновлення та розвитку деокупованих територій України обрати народного
депутата України Козиря Сергія В’ячеславовича.
Вам усім заздалегідь були надіслані матеріали з відповідними
пропозиціями. Чи є в когось пропозиції чи зауваження по цьому питанню по
підкомітетах? Не бачу рук.
Якщо немає, ставимо на голосування.
Внести зміни до рішення

комітету від 4 вересня 2019 року про

створення підкомітетів та обрання голів підкомітетів комітету (протокол
номер 1), виклавши його в такій редакції.
Перший пункт. Створити у складі Комітету з питань прав людини,
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
національних менших і міжнаціональних відносин Верховної Ради України
дев’ятого скликання сім підкомітетів.
Перший. Підкомітет з питань прав людини.
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Другий. Підкомітет з питань адаптації законодавства України до
положень права Європейського Союзу та виконання міжнародно-правових
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.
Третій. Підкомітет з питань етнополітики, прав корінних народів та
національних менших України, міграційної політики та громадянства.
Четвертий. Підкомітет з питань функціонування національного
превентивного механізму.
П’ятий. Підкомітет з питань гендерної рівності і недискримінації.
Шостий. Підкомітет з питань прав і свобод осіб, які порушено
внаслідок тимчасової окупації внутрішньо переміщених осіб та осіб, зниклих
безвісти за особливих обставин.
І сьомий. Підкомітет з питань тимчасово окупованих територій,
відновлення та розвитку деокупованих територій України.
Другий пункт. Це обрати, перше, головою підкомітету з питань прав
людини народного депутата України Тарасенка Тараса Петровича.
Друге. Головою підкомітету з питань адаптації законодавства України
до положень права Європейського Союзу та виконання міжнародно-правових
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції народного депутата
України Горбенка Руслана Олександровича.
Третє. Головою підкомітету з питань етнополітики, прав корінних
народів та національних менших України, міграційної політики та
громадянства народного депутата України Чийгоза Ахтема Зейтуллайовича.
Четверте.

Головою

підкомітету

з

питань

функціонування

національного превентивного механізму народного депутата України Касая
Костянтина Івановича.
П’яте.

Головою

підкомітету

з

питань

гендерної

рівності

і

недискримінації народного депутата України Яковлєву Неллі Іллівну.
Шосте. Головою підкомітету з питань прав і свобод осіб, які порушено
внаслідок тимчасової окупації внутрішньо переміщених осіб та осіб, зниклих
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безвісти з особливих обставин, народного депутата України Кузнєцова
Олексія Олександровича.
Сьоме. Головою підкомітету з питань тимчасово окупованих територій,
відновлення та розвитку деокупованих територій України народного
депутата України Козиря Сергія В’ячеславовича.
Колеги, хто – за? Давайте голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович. Поки що немає.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Олександрович.
Пан Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Сергій В’ячеславович Козир.
КОЗИР С.В. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Любимович Копиленко. Бачу руку, Олександр Любимович.
Дякую вам.
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Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я голосую – за, Ткаченко Максим.
Рустем Енверович Умєров.
УМЄРОВ Р.Е. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ахтем Зейтуллайович.
Неллі Іллівна Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Неллі Іллівна, дякую.
11 з 13 членів комітету – за. Рішення прийнято одноголосно.
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Пункт четвертий. Четверте питання у нас, це про внесення змін до
рішення комітету від 17 вересня 2019 року про визначення персонального
складу підкомітетів комітету.
Шановні колеги, утворивши щойно у складі нашого комітету нові
підкомітети, ми повинні не тільки обрати їх голів, а і затвердити
персональний склад. Разом з тим, враховуючи, що кількість членів нашого
комітету з 2019 року зазнала суттєвих змін, наші нині діючі підкомітети не
відповідають вимогам статті 37 Закону України «Про комітети Верховної
Ради України», відповідно до якої підкомітет створюється у складі не менш
як трьох членів комітету. Тому пропонується одночасно переглянути
персональний склад всіх підкомітетів. З урахуванням наших побажань,
ваших побажань щодо персонального складу всіх підкомітетів вам так само
було заздалегідь надіслані.
Чи є в когось зауваження до персонального складу підкомітетів?
Сподіваюсь, що немає. Тоді, якщо немає, ставлю на голосування наступну
пропозицію.
Внести зміни до рішення комітету від 17 вересня 2019 року про
визначення персонального складу підкомітетів комітету (протокол номер 2),
виклавши його в такій редакції.
Затвердити наступний персональний склад підкомітетів комітету.
Перше. Підкомітет з питань прав людини. Голова підкомітету –
Тарасенко

Тарас

Петрович.

Члени

підкомітету:

Горбенко

Руслан

Олександрович, Яковлєва Неллі Іллівна.
Друге. Підкомітет з питань адаптації законодавства України до
положень права Європейського Союзу та виконання міжнародно-правових
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. Голова підкомітету –
Горбенко

Руслан

Олександрович.

Члени

підкомітету:

В’ячеславович, Копиленко Олександр Любимович.

Козир

Сергій
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Третє. Підкомітет з питань етнополітики, прав корінних народів та
національних меншин України, міграційної політики та громадянства. Голова
підкомітету – Чийгоз Ахтем Зейтуллайович. Члени підкомітету: Умєров
Рустем Енверович, пан Мустафа Джемілєв.
Четверте.

Підкомітет

з

питань

функціонування

національного

превентивного механізму. Голова підкомітету – Касай Костянтин Іванович.
Члени підкомітету: Кузнєцов Олексій Олександрович, Тарасенко Тарас
Петрович та пан Джемілєв Мустафа.
П’яте. Підкомітет з питань гендерної рівності і недискримінації. Голова
підкомітету – Яковлєва Неллі Іллівна. Члени підкомітету: Рабінович Вадим
Зіновійович, Тарасенко Тарас Петрович, Касай Костянтин Іванович.
Шосте. Підкомітет з питань прав і свобод осіб, які порушено внаслідок
тимчасової окупації внутрішньо перемішених осіб та осіб, зниклих безвісти
за

особливих

обставин.

Голова

підкомітету

Кузнєцов

Олексій

Олександрович. Члени підкомітету: Касай Костянтин Іванович, Ткаченко
Максим Миколайович, Яковлєва Неллі Іллівна, Козир Сергій В’ячеславович.
Сьоме. Підкомітет з питань
відновлення

та

розвитку

тимчасово окупованих територій,

деокупованих

територій

України.

Голова

підкомітету Козир Сергій В’ячеславович. Члени підкомітету: Кузнєцов
Олексій Олександрович, Ткаченко Максим Миколайович, Бойко Юрій
Анатолійович, Ахтем Зейтуллайович Чийгоз та пан Мустафа Джемілєв.
Хто – за? Давайте голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович. Немає.
Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан Мустафа Джемілєв.
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ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Сергій В’ячеславович Козир.
КОЗИР С.В. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Любимович Копиленко. Дякую вам, Олександр Любимович.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.
Тарасенко Тарас Петрович.
ТАРАСЕНКО Т.П. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарас Петрович.
Я голосую – за, Ткаченко Максим.
Рустем Енверович Умєров. Рустем Енверович! Поки немає.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
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ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Неллі Іллівна Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
10 з 13 членів нашого комітету – за. Рішення прийнято одноголосно.
Колеги, переходимо до питання «Різне». Чи є в когось інформація,
якою б

ви хотіли поділитися з народними депутатами членами нашого

комітету?
Руслан Олександрович Горбенко, ви пропонували якісь заходи від
нашого комітету?
ГОРБЕНКО Р.О. Шановні друзі, вітаю! Дякую, шановний пане
головуючий.
Так, дійсно, була пропозиція щодо виїзного засідання нашого комітету.
Щодо місця засідання, ми повинні разом вирішити. Я розумію, що це
повинно бути і безпечне місто, але ми з вами розуміємо, що зараз в нашій
країні безпечних місць дуже обмаль. Тому, наприклад, там Дніпропетровська
область місто Павлоград, це такий крайній кордон Дніпропетровської
області, який межує з Донецькою областю. Як ви знаєте, там ідуть постійно
бої, але більш-менш це безпечне місто. І ми можемо зустрітися там із ВПО і
можемо зустрітися із військовими, і поспілкуватися з ними щодо тої
проблематики, яка, дійсно, є зараз в нашій країні і ми як законодавці повинні
дуже швидко її вирішувати.
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Тому, якщо будуть бажаючі, у вересні місяці… Але, я вважаю, що
потрібен кворум, як мінімум 7 народних депутатів. Ми мусимо теж брати
участь в такій, я би назвав, законодавчій війні проти агресора.
Дуже дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Олександрович. Дуже слушна
пропозиція.
Я завжди за виїзні засідання нашого комітету, хоча б за моніторингової
місії. І треба їхати, і не тільки в те місто, куди ви запропонували, а будемо ще
думати.
Давайте все ж таки до наступного засідання нашого комітету
проговоримо з вами і подумаємо, і вирішимо на наступному засіданні все ж
таки про виїзні засідання. Я не думаю, що ми зможемо це зробити до 22
вересня, тому що і секретаріат наш, і ми будемо зайняті підготовкою до
комітетських слухань. Це, дійсно, дуже важливий захід, дуже важливі
слухання, і буде багато зараз роботи по цьому заходу. Але наприкінці
вересня із задоволенням, я думаю, ми можемо поїхати. Давайте разом
подумаємо ще раз над змістом, над датою та над локаціями, куди ми поїдемо
з вами на одне чи два виїзних засідання, або одне виїзне засідання, одна і ще
дві, мабуть, моніторингові місії від нашого комітету.
Дякую. Якщо немає ні в кого більш якихось ідей по цим питанням,
тоді, шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую.
Засідання оголошую закритим. Гарного та спокійного всім дня.

