
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань прав людини, деокупації та рінтеграції 

тимчасово окупованих територій України, національних меншин і 

міжнаціональних відносин 

29 серпня 2022 року 

Веде засідання перший заступник голови Комітету 

ТКАЧЕНКО М.М. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як вчив нас всіх мій колега, зараз він вже на іншій, 

дуже поважній, посаді. Наш комітет відрізняється від інших тим, що у нас 

все чітко по плану, по часу, по таймінгу, по емоціям, по прозорості і так далі. 

Цей колега з нами завжди, він, як і обіцяв, перестав бути членом нашого та 

керівником комітету. Він завжди з нами, це Лубінець Дмитро Валерійович, 

омбудсмен наш, поважна наша людина. Дякуємо, що ви з нами. 

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Доброго дня, колеги. Дякую, Максим Миколайович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня!  

Шановні колеги, доброго дня! Шановні запрошені, доброго дня! На 

засіданні присутні на зараз поки що 8 членів нашого комітету з 13. 

Сподіваюся, що будуть зараз приєднуватися ще наші колеги. Отже, у нас є 

кворум.  

Засідання оголошую відкритим. 

Колеги! Вам було заздалегідь надіслано проект порядку денного. 

Сьогодні планується розглянути один законопроект, з опрацювання якого 

комітет визначено головним, а також низку інших питань, зокрема 

затвердити звіт про роботу комітету за період сьомої сесії Верховної Ради 

України дев'ятого скликання та затвердити план роботи комітету на період 

восьмої сесії. Також маємо сьогодні затвердити пропозиції комітету до 

порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. 



Чи є пропозиції, доповнення чи зауваження до порядку денного, 

колеги? Не бачу рук. Якщо немає заперечень, ставлю на голосування 

затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Давайте 

голосувати. 

Хто - за?  

Бойко Юрій Анатолійович. Юрій Анатолійович Бойко. Немає поки що. 

Руслан Олександрович Горбенко. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Олександрович. 

Пан Мустафа Джемілєв. Пан Мустафа, проголосуйте за порядок 

денний, будь ласка. Дякую, бачу вашу руку. Дякую. 

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. Дякую. "За". 

Олексій Олександрович Кузнєцов.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую - за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  



Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.   

Тарас Петрович Тарасенко. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую - за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Максим Миколайович Ткаченко. Голосую - за 

Рустем Енверович Умєров 

 

УМЄРОВ Р.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Рустем Енверович. 

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Доброго дня, всім. Голосую - за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, дякуємо. 

Друзі, у нас доєдналися наші колеги, 11 у нас членів комітету 

присутніх на засіданні комітету. Рішення прийнято. Одноголосно. 11 – 

голосів "за".  

Дякую. 

Друзі, хочу 20 секунд зазначити, що сьогодні знаходжусь у поїздці по 

ВПО. Сьогодні працюємо у славному місті-герої Кропивницькому, де є дуже 

багато людей з тимчасово-окупованих територій. Сьогодні ось буквально 15 

хвилин тому закінчив працювати з людьми з Херсонської області, з 



Луганської, з Донецької, з Волновахи були родини, з Маріуполя передавав 

вітання від нас, від усіх та нашу підтримку людям і обіцяв, що сьогодні 

будемо розглядати питання виїзних засідань або моніторингових місій, про 

які ми з вами на минулому засіданні говорили.  

Тому вітаю всіх з міста Кропивницького. Переходимо до розгляду 

питань порядку денного. 

Перше питання - проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері 

міграції (реєстраційний номер 4412) від 20.11.20-го року, поданий Кабінетом 

Міністрів України. Це друге читання, колеги. 

Шановні колеги, на пленарному засіданні Верховної Ради України 14 

грудня 2021 року за наслідками розгляду в першому читанні даний 

законопроект був прийнятий за основу. Нашому комітету було доручено 

доопрацювати зазначений проект Закону з урахуванням поправок і 

пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд 

Верховної Ради України у другому читанні.  

У термін визначений положеннями статті 116 Регламенту Верховної 

Ради України до комітету надійшло 42 поправки та пропозиції від народних 

депутатів України. Хочу зазначити, що в проекті порівняльної таблиці 

містяться поправки та пропозиції Дмитра Лубінця, це поправки та пропозиції 

номер: 14, 15 і 41. Враховуючи, що повноваження Дмитра Валерійовича як 

народного депутата України були достроково припинені з метою усунення 

можливих суперечностей щодо їх чинності, пропонується ці поправки та 

пропозиції поставити на голосування комітету окремо. Таким чином завдяки 

нашому рішенню, ми не втратимо важливі напрацювання до законопроекту. 

Поправки та пропозиції Дмитра Валерійовича попередньо узгоджувалися з 

Державною міграційною службою, тому вважаю, що ми можемо їх 

підтримати. Якщо ніхто не заперечує, ставлю на голосування наступну 

пропозицію. 



Перше. Врахувати повністю поправки та пропозиції, які містяться в 

порівняльній таблиці до законопроекту під номером: 14 і 41.  

І друге. Це врахувати редакційно пропозицію, яка міститься в 

порівняльній таблиці до законопроекту під номером 15. Хто – за, колеги? 

Бойко Юрій Анатолійович. Поки немає. 

Горбенко Руслан Олександрович.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Пан Мустафа Джемілєв. 

 

ДЖЕМІЛЄВ М. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Костянтин Іванович Касай. 

 

КАСАЙ К.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Сергій В'ячеславович Козир. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олександр Любимовим Копиленко. Бачу руку. Дякую. 

Олексій Олександрович Кузнєцов. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Вадим Зіновійович Рабінович. Немає. 

Тарас Петрович Тарасенко.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Я голосую за. Ткаченко Максим. 

Рустем Енверович Умєров. 

 

УМЄРОВ Р.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Ахтем Зейтуллайович. 

Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

11 з 13-и членів комітету – за. Рішення прийнято одноголосно по цим 

поправкам.  

Також на підставі пункту 4 частини першої статті 15 Закону України 

"Про комітети Верховної Ради України", відповідно до якої комітет при 

здійсненні законопроектної функції має право вносити пропозиції і поправки 

під час розгляду проекту закону на своєму засіданні, до проекту закону 

пропонується внести дві пропозиції від членів комітету, які для нашої з вами 



зручності попередньо вже внесені до проекту порівняльної таблиці під 

номером 10 і 17.  

З їх змістом ви мали змогу ознайомитися. Навпроти них вказано, що 

вони потребують підтримки членів комітету. Ці поправки є дуже важливими 

для комплексності всього нашого законопроекту і фактично спрямовані на 

усунення деяких неузгодженостей., в тому числі з урахуванням набрання 

чинності 19 серпня 2022 року Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення доступності медичної та 

реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану". Обґрунтування щодо 

необхідності внесення цих поправок було викладено в листах Державної 

міграційної служби, які додатково були надіслані на ваші електронні адреси, 

колеги.  

Тому, якщо ніхто не заперечує, керуючись  пунктом 4 частини першої 

статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", ставлю на 

голосування наступну пропозицію – внести до проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

законодавства у сфері міграції (реєстраційний номер 4412) (від 20.11.2020 

року), поданого Кабінетом Міністрів України, пропозиції, які зазначені в 

проекті таблиці під номерами 10 і 17.  

Прошу, колеги, голосувати. Хто – за? 

Юрій Анатолійович Бойко.  

Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Пан Мустафа Джемілєв. 

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Касай Костянтин. Костянтин Іванович Касай! 

 

КАСАЙ К.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Сергій  В'ячеславович Козир.  

 

КОЗИР С.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Олександр Любимович  Копиленко. Бачу руку "за". 

Олексій Олександрович  Кузнєцов.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Вадим Зіновійович  Рабінович. Немає.  

Тарасенко Тарас Петрович.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Я, Ткаченко Максим, підтримую.  

Рустем Енверович Умєров.  

 

УМЄРОВ Р.Е. Я – за.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.  



 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Неллі Іллівна Яковлєва.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Супер. 10. 11, пробачте, колеги, 11 голосів – за. По 

цьому, по цих правках рішення прийнято.  

Таким чином, з урахуванням щойно прийнятих рішень маємо 

порівняльну таблицю до законопроекту до другого читання, яка містить 

всього 44 поправки та пропозицій, з яких пропонується врахувати поправки 

та пропозиції № 10, 14, 16, 17, 18, 41, врахувати частково поправки та 

пропозиції № 1, 2, 5, 8, 11, 12, 33, 34, 35, 36, 40, 42 і 43, врахувати редакційно 

поправки та пропозиції № 15, 31, 39 та 44, відхилити поправки та пропозиції 

№ 3, 4, 6, 7, 9, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37 та 38. 

Відхилені поправки та пропозиції у своїй більшості стосуються положень, 

що не відповідають меті законопроекту.  

Окремо хочу звернути вашу увагу, що системні об'ємні пропозиції до 

законопроекту, які стосуються внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України та Закону України "Про  Державну прикордонну 

службу України", подані народним депутатом Юрієм Здебським. 

Пропонується ним врегулювати також в іншому законопроекті, а саме в 

проекті закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

захисту державного кордону України (реєстраційний номер 7475). До 

положень вказаного законопроекту увійшли майже усі пропозиції подані ним 

до проекту 4412. З  огляду на фактичне дублювання одних і тих же поправок 

і пропозицій в двох законопроектах пропонується врахувати пропозиції 

народного депутата Юрія Здебського частково.  



Шановні колеги, над підготовкою даного законопроекту до другого 

читання працювала робоча група. Ми його погоджували з Державною 

прикордонною службою, Державною міграційною службою, а також 

Міністерством внутрішніх справ. На нашому засіданні запрошені 

представники Державної міграційної служби, яка була розробником цього 

законопроекту і активно долучалась до його доопрацювання.  

Тому, якщо у авторів поправок є запитання щодо врахування чи 

відхилення їхніх поправок та пропозицій, я надам слово фахівцям Державної 

міграційної служби, якщо є питання. 

Чи є серед народних депутатів авторів поправок, які пропонується 

відхилити ті хто наполягає на їх розгляді, колеги? Секретаріат, підкажіть 

мені, будь ласка, якщо ви бачите, що є питання. Не бачу поки що. Питань 

немає. Ще чекаємо. Не бачу рук. Ні, немає. Якщо ні, пропоную наступне 

рішення комітету, колеги. 

Перше. Затвердити остаточну редакцію законопроекту запропоновану 

комітетом.  

Друге. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення законодавства у сфері міграції (реєстраційний номер 4412) 

(від 20.11.2020 року), поданий Кабінетом Міністрів України. За результатами 

розгляду прийняти в другому читанні та в цілому з необхідним техніко-

юридичним доопрацюванням.  

Та третє. Це 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 України, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Ткаченка Максима 

Миколайовича.  

Колеги, голосуємо за сам законопроект. Хто – за?  

Бойко Юрій Анатолійович. Немає поки що. 



Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Пан Мустафа Джемілєв. 

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Костянтин Іванович Касай. 

 

КАСАЙ К.І. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримую. 

Сергій В'ячеславович Козир. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. 

Олександр Любимович Копиленко. Бачу руку. Дякую. 

Олексій Олександрович Кузнєцов. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.  

Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 

Ткаченко Максим Миколайович. Голосую – за. 

Рустем Енверович Умєров. 

 

УМЄРОВ Р.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. Ахтем Зейтуллайович! Тільки що був. 

Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Неллі Іллівна. 

У нас 10 голосів "за". Рішення прийнято одноголосно.  

Дякую, колеги. Дякую запрошеним по цьому питанню, нашим друзям, 

колегам. 

Переходимо до наступного питання. Друге питання про затвердження 

звіту про підсумки роботи комітету за період сьомої сесії Верховної Ради 

України дев'ятого скликання. 

Шановні колеги! Відповідно до частини другої, статті 53 Закону 

України "Про комітети Верховної Ради України", наприкінці кожної сесії 

Верховної Ради України комітет має розглянути питання про виконання 

плану роботи комітету та іншу діяльність у період цієї сесії і затверджує 

шляхом прийняття рішення письмовий звіт про підсумки своєї роботи. 

Вам усім заздалегідь був надісланий проект звіту, в якому відображені 

основні показники діяльності нашого комітету за період сьомої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання. Не дивлячись на те, що саме 

під час цієї сесії, Російська Федерація здійснила широкомасштабне 



вторгнення на територію України і всі органи державної влади в умовах 

воєнного стану були переведені на особливий режим роботи. 

Наш комітет з урахуванням нових викликів зумів провести достатньо 

ефективну роботу, зокрема, за період сьомої сесії комітетом було 

підготовлено 19 висновків до проектів законів, з підготовки яких комітет був 

визначений головним, розглянуто 20 проектів законів, до яких комітет мав 

подати свої пропозиції, в порядку здійснення контрольної функції розглянуто 

питання про стан виконання положень Закону України "Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам та забезпечення їх житлом, проведено одні 

спільні комітетські слухання та один круглий стіл. Розглянуто тисяча 165 

листів і звернень. Звертаю вашу увагу, що за цим показником наш комітет є 

одним з лідерів серед усіх комітетів парламенту. Звісно,  в таких умовах, які 

виникли, на жаль, ми не змогли провести абсолютно всі заплановані заходи. 

Які планувалися перед початком війни. Однак в цілому вважаю, що комітет 

працював досить продуктивно, тому, якщо ні в кого немає зауважень до 

звіту, який вам усім попередньо був надісланий, ставлю на голосування 

пропозицію: затвердити звіт про підсумки роботи комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, національних менших і міжнаціональних 

відносин за період сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. 

Колеги, хто – за? Голосуємо. 

Бойко Юрій Анатолійович. Немає. 

Це вже друге питання, колеги. 

Горбенко Руслан Олександрович.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. Голосую за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

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. Копиленко Олександр Любимовим. Бачу руку. 

Олексій Олександрович Кузнєцов. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Вадим Зіновійович Рабінович. Немає. 

Тарас Петрович Тарасенко.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Максим Миколайович Ткаченко. 

Голосую за. 

Рустем Енверович Умєров. 

 

УМЄРОВ Р.Е. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Рустем Енверович. 

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.  

Дякую. Бачу.   

Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Колеги, 11 голосів "за" з 13 членів нашого комітету. Рішення прийнято. 

Одноголосно.  

Дякуємо всім за нашу працю у цій сесії, яка закінчується.  

Так, переходимо до наступного питання.  

Третє питання – про план роботи комітету на період восьмої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання.  

Шановні народні депутати, відповідно до положень статті 41 Закону 

України "Про комітети Верховної Ради України", комітети планують свою 

роботу на кожну чергову сесію Верховної Ради України. При цьому плани 

роботи комітету затверджуються рішенням комітету до початку чергової сесії 

Верховної Ради України, на яку формується цей план. У зв'язку із 

зазначеним, а також на виконання доручення Голови Верховної Ради України 

Руслана Олексійовича Стефанчука, пропонується затвердити план роботи 

комітету на період восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. 

Проект плану вам усім був надісланий заздалегідь. У ньому відображені 

законопроекти, які перебувають на розгляді у комітеті, або які вже розглянуті 

комітетом і очікують розгляду парламентом. А також перелік запланованих 

заходів, який формувався на основі ваших пропозицій, які ви повинні були 

надати до 25 серпня 2022 року до нашого секретаріату. Окремо в плані 

зазначено про проведення комітетських слухань, які відбудуться 22 вересня 

2022 року, а також про можливість за сприятливих безпекових умов 



здійснення нами моніторингових візитів до місць компактного проживання 

ВПО. Якщо ні в кого немає зауважень та пропозицій до надісланого вам 

плану пропоную його затвердити. 

Ставлю на голосування пропозицію затвердити план роботи Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції  

тимчасово окупованих територій України, національних меншин і 

міжнаціональних відносин на період восьмої сесії Верховної Ради України 

дев'ятого скликання.  

Хто – за.  

Бойко Юрій Анатолійович.  

Горбенко Руслан Олександрович.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Пан Мустафа Джемілєв. 

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Костянтин Іванови Касай. 

 

КАСАЙ К.І. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Сергій В'ячеславович Козир. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 



Олександр Любимович Копиленко. Дякую. 

Олексій Олександрович Кузнєцов. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Вадим Зіновійович Рабінович. Немає. 

Тарас Петрович Тарасенко. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я – підтримую Ткаченко Максим. 

Рустем Енверович Умєров. 

 

УМЄРОВ Р.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. Дякую, бачу руку. 

Неллі Іллівна Яковлєва. Неллі Іллівна. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Неллі Іллівна. 

Колеги! 11 з 13 членів нашого комітету голосують "за". Рішення 

прийнято одноголосно. 

Дякую вам. 

Четверте питання. Про пропозиції комітету до порядку денного восьмої 

сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.  



Шановні колеги, відповідно до листа Голови Верховної Ради України 

Руслана Олексійовича Стефанчука, усім комітетам дано доручення на 

виконання вимог статті 21 Регламенту Верховної Ради України забезпечити 

своєчасний розгляд пропозицій до проекту порядку денного наступної 

восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Проект 

пропозицій нашого комітету був вам надісланий. Хочу зазначити, що цей 

документ фактично містить три блоки питань, а саме: перелік 

законопроектів, підготовлених комітетом до розгляду на пленарних 

засіданнях; перелік законопроектів, які комітету доручається підготувати і 

доопрацювати для розгляду на сесії та перелік законопроектів, які комітет 

пропонує не включати до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради 

України дев'ятого скликання.  

Якщо з першими двома блоками все зрозуміло, вони фактично 

дублюють план роботи комітету, то щодо третього блоку маю окремо 

зазначити, що більшість законопроектів, які містяться у переліку проектів, 

які пропонується не включати до порядку денного сесії, втратили свою 

актуальність та не враховують події, які сталися в державі після 

повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. 

Наприклад, проекти, які містили положення щодо виконання Мінських 

домовленостей зі зрозумілих причин вже є неактуальними. Навпроти 

кожного з таких законопроектів у надісланому вам проекті пропозицій 

міститься коротке обґрунтування. Тому, якщо ні в кого немає зауважень та 

пропозицій до надісланого проекту, ставлю на голосування пропозицію 

затвердити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, деокупації та реінтеграції тимчасового окупованих територій 

України, національних меншин і міжнаціональних відносин до порядку 

денного восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Колеги, 

хто – за. 

Бойко Юрій Анатолійович. Немає. 

Горбенко Руслан Олександрович. 



 

ГОРБЕНКО Р.О. Голосую - за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Пан Мустафа Джемілєв.  

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Костянтин Іванович Касай. 

 

КАСАЙ К.І. Підтримую.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Сергій В'ячеславович Козир. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олександр Любимович Копиленко. Бачу руку, як завжди, за. 

Олексій Олександрович Кузнєцов. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую - за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Вадим Зіновійович Рабінович. Немає. 

Тарас Петрович Тарасенко.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я голосую – за, Максим Ткаченко.   

Умєров Рустем Енверович Умєров. 

 

УМЄРОВ Р.Е. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Неллі Іллівна Яковлєва.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую - за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Неллі Іллівна. 

11 голосів  "за". Рішення прийнято одноголосно. 

Колеги, переходимо до питання "Різне". Чи є в когось інформація, якою 

ви би хотіли поділитися з членами комітету, з народними депутатами нашого 

комітету? Колеги, є можливість, є питання. Бачу руку. Сергій В'ячеславович 

Козир. 

 

КОЗИР С.В. Доброго дня, колеги. Дякую, Максим Миколайович. 

Дійсно, зараз ми також знаходимось і їздимо з вами по переселенцям, 

по нашим містам, які розташовані на підконтрольній території, де зараз 

найбільше їхнє скупчення. І вчора ми були в Черкасах, і дійсно є в нас 

пропозиція, яка була озвучена в тому числі мером міста Черкаси, щодо 

звернення від комітету до Прем'єр-міністра Дениса Анатолійовича Шмигаля 

з питанням розширення повноважень або розширення додатку Постанови № 



590 щодо... дозволити використання коштів місцевих бюджетів на придбання 

житла для ВПО. Це саме придбання, а не ремонт, тому прошу колег 

розглянути це питання і дійсно звернутися, тому що забезпечення житлом 

ВПО – це одне із найболючіших питань, які ми чуємо від людей. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хочу додати.  

Дякую, Сергій В'ячеславович. Вибачаюсь, да, я не зазначив про те, що 

ми разом з вами зараз у цій поїздці, не я один, ми були декілька днів тому на 

зустрічах з ВПО у Києві та у Борисполі, разом з вами та разом з Горбенком 

Русланом Олександровичем. А вчора та сьогодні ми з вами у Черкасах та у 

Кропивницькому.  

Хочу додати до слів Сергія те, що вчора мер міста Черкаси, голова 

міста Черкаси запропонував, що він готовий хоч завтра виділити з місцевого 

бюджету 300 або даже 400 мільйонів гривень з тих грошей, які є в нього в 

бюджеті, на придбання постійного житла для ВПО з Херсонської, з 

Луганської, з Донецької області на постійне житло, не на тимчасове, не на 

робоче житло, а саме на постійне для ВПО, тільки для цього потрібно 

розблокувати Постанову 590 саме для цих витрат, саме для придбання житла, 

ще раз от я додав до слів Сергія, ну, мені здається  це... це дуже крута 

пропозиція від мера, не знаю наскільки ви... Що скажете про це, колеги? 

Може, є у когось якісь думки? Руслан Олександрович Горбенко, ви піднімали 

руку. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Дякую, шановний пане головуючий. 

Дійсно щодо зміни цього проекту постанови Кабінету Міністрів, 

пропоную звернутися від імені комітету до Кабміну та до профільного 

нашого міністерства і віцепрем'єра з такою пропозицією. Тому що ми з вами 

знаємо, що в багатьох містах базуються військові частини і зараз бюджет цих 

міст отримують дуже великі кошти, податки від цих, дійсно, великих 



заробітних плат військових. Тому можливість цих міст щодо допомоги у 

придбанні житла ВПО є, бажання є, треба тільки дати юридичну основу для 

цього. Тому, якщо ви не заперечуєте, шановний пане головуючий, звертаюся 

до секретаріату, щоб секретаріат звернуся від імені комітету до Кабміну з 

цією пропозицією. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олександрович, однозначно підтримую. Я 

вважаю, що всі колеги підтримають цю пропозицію і треба це робити. І тому, 

як головуючий, даю також завдання нашому секретаріату підготувати лист 

до Кабінету Міністрів України з цим, я не знаю, з пропозицією, з проханням, 

для людей, для ВПО, тим паче, що самі міські голови про це кажуть і, 

кажуть, давайте придбаємо житло для ВПО. Тому давайте це затвердимо 

разом з вами і вже даю доручення секретаріату готувати цей лист. 

Також хочу ще раз звернутися, ми постійно говорили протягом всіх 3 

років і Дмитро Валерійович про це постійно зазначав. І я хочу зараз 

зазначити, що ми хочемо, щоб постійно у нас на засіданнях нашого комітету 

був присутній в ідеалі наш профільний міністр, ну хоча б був заступник 

міністра нашого профільного. Тому що багато питань у "Різному", багато 

питань саме про людей, про ВПО, про тимчасово окуповані території, і нам 

треба там хоч по п'ять, по десять хвилин про це говорити на наших 

засіданнях і приділяти цьому увагу.  

Тому, секретаріат, прошу вас постійно запрошувати  на засідання 

нашого комітету, офлайн, онлайн –  як би ми не збиралися, постійно повинна 

бути присутність профільного міністерства. Я думаю, що колеги мене в 

цьому підтримають.  

Дуже дякую. Якщо немає більше ні в кого інформації, пропозицій, 

шановні колеги? Не бачу рук.  

Тоді на цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую. Засідання 

оголошую закритим.  



Донбас і Крим – це Україна. Херсон – Україна.  

 

 

 


