СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції
тимчасово окупованих територій України, національних меншин і
міжнаціональних відносин
21 вересня 2022 року
Веде засідання перший заступник голови Комітету
ТКАЧЕНКО М.М.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Доброго дня, шановні колеги та
запрошені! На засіданні присутня 8, поки що 8 з 12 членів комітету. Отже, у
нас є кворум. Засідання оголошую відкритим.
Шановні колеги, враховуючи, що повноваження секретаря нашого
комітету Рустема Умєрова як народного депутата України були достроково
припинені у зв'язку з обранням його Головою Фонду державного майна
України, повідомляю, що під час проведення цього засідання, керуючись
положеннями частини третьої статті 44 Закону України "Про комітети
Верховної Ради України", я також виконуватиму обов'язки секретаря
сьогоднішнього засідання комітету.
Колеги, вам було заздалегідь надіслано проект порядку денного,
відповідно до якого сьогодні планується розглянути два законопроекти, з
опрацювання яких комітет визначено головним; один законопроект, який
доручено опрацювати і подати висновок до головного комітету. А також
пропонується розглянути лист Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини щодо сприяння у вирішенні питання збільшення видатків для
секретаріату під час розгляду проекту Закону України "Про Державний
бюджет України на 2023 рік".
Відразу від себе вношу пропозицію щодо внесення до порядку денного
п'ятого питання про розгляд листа Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини щодо погодження стимулюючих виплат. Цей лист вам був
надісланий на офіційні електронні адреси.
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Якщо немає заперечень, ставлю на голосування пропозицію внести до
порядку денного питання під номером 5 про розгляд листа Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини щодо погодження стимулюючих
виплат.
Колеги, Хто – за? Прошу голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович. Немає поки.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслане Олександровичу.
Пан Мустафа Джемілєв.
ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Почув, почув.
Пан Мустафа Джемілєв. Поки що немає.
Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Сергій В'ячеславович Козир.
КОЗИР С.В. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Любимовим Копиленко. Дякую, бачу руку.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
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КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.
Тарас Петрович Тарасенко. Немає поки що. Мабуть, доєднається.
Я голосую – за, Ткаченко Максим Миколайович.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ахтем Зейтуллайович.
Неллі Іллівна Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
8 голосів – за, так, 8 голосів. Рішення прийнято одноголосно.
Чи є ще в когось пропозиції, доповнення чи зауваження до порядку
денного нашого засідання, колеги? Якщо немає, ставлю на голосування
затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання з урахуванням
щойно прийнятого рішення.
Хто – за? Прошу голосувати.
Юрій Анатолійович Бойко. Немає.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан Мустафа Джемілєв. Немає.
Костянтин Іванович Касай.
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КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую¸ Костянтин Іванович.
Сергій В'ячеславович Козир.
КОЗИР С.В. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Любимовим Копиленко. Бачу, за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.
Тарас Петрович Тарасенко, якщо доєднався. Поки що немає.
Я голосую – за.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Неллі Іллівна Яковлєва. Неллі Іллівна, проголосуйте, будь ласка.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги, 8 із 8 наших колег голосували "за". Рішення прийнято
одноголосно.
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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 20.11.2020 року), поданий
Кабінетом Міністрів України в порядку, передбаченому частиною шостою
статті 118 Регламенту Верховної Ради України.
Шановні колеги, на своєму засіданні 29 серпня 2022 року наш комітет
розглянув пропозиції та поправки суб'єктів права законодавчої ініціативи та
затвердив редакцію даного законопроекту до другого читання. До вказаної
редакції законопроекту надійшли зауваження Головного юридичного
управління Апарату Верховної Ради України. Відповідно до частини шостої
статті 118 Регламенту Верховної Ради України у разі, якщо висновки
юридичної експертизи та редакційного опрацювання містять зауваження до
законопроекту, підготовленого до другого читання чи повторного другого
читання, головний комітет може розглянути на своєму засіданні пропозиції,
поправки членів комітету, підготовлені з урахуванням таких висновків.
Керуючись даною нормою Регламенту нашим колегою, заступником
голови комітету Горбенком Русланом Олександровичем були подані
відповідні пропозиції, які враховують значну кількість зауважень юридичної
експертизи. Відповідний лист із пропозиціями вам усім був заздалегідь
надісланий. Таким чином сьогодні пропонується повторно розглянути
пропозиції до даного законопроекту та затвердити його остаточну редакцію
вже з урахуванням зауважень Головного юридичного управління.
Керуючись положеннями частини шостої статті 118 Регламенту
Верховної Ради України та на підставі листа народного депутата члена
нашого комітету до порівняльної таблиці, яка була вам надіслана, включено
сім поправок та пропозицій, а саме: номер 11, 14, 17, 21-а, 38-а, 42-а, 49-а, які
пропонується підтримати.
Колеги, ці поправки та пропозиції попередньо узгоджувались з
Головним юридичним управлінням та з Державною міграційною службою
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України, яка буде реалізовувати положення даного законопроекту на
практиці. Фактично ми просто усуваємо юридичні неузгодженості в
законопроекті, не змінюючи основний його зміст.
Тому ставлю на голосування наступну пропозицію: врахувати
поправки та пропозиції номер: 11, 14, 17, 21-а, 38-а, 42-а та 49-а.
Хто – за, прошу голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович, якщо приєднався. Немає.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Мустафа Джемілєв. Немає.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Козир Сергій В'ячеславович.
КОЗИР С.В. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Копиленко Олександр Любимович. Дякую. Бачу руку - за.
Олексій Олександрович Кузнєцов. Бачу руку. Дякую вам.
Вадим Зіновійович Рабінович.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Побачив.
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Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.
Тарас Петрович Тарасенко. Немає.
Ткаченко Максим Миколайович. Я голосую – за.
Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Неллі Іллівна Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Неллі Іллівна.
Рішення прийнято одноголосно. 8 членів нашого комітету підтримали,
проголосували – за.
Враховуючи, що подані народним депутатом України Русланом
Горбенком поправки та пропозиції, які ми щойно підтримали, змінили
нумерацію всіх інших поправок та пропозицій до законопроекту, які були до
нього внесені, нам необхідно переглянути всю таблицю та затвердити
остаточну редакцію законопроекту з урахуванням змін, що відбулись. Отже,
маємо порівняльну таблицю до законопроекту до другого читання, яка
містить всього 51 поправку та пропозицію, з яких пропонується врахувати
поправки та пропозиції номер: 11, 14, 17-а, 19-а, 20-а, 21-а, 22-а, 38-а, 42-а та
49-а. Врахувати частково поправки та пропозиції номер: 1-а, 2-а, 5-а, 8-а, 12а, 13-а, 37-а, 39-а, 40-а, 41-а, 46-а, 48-а та 50-а. Врахувати редакційно
поправки та пропозиції номер: 10, 16, 18, 35, 45, 47 і 51. Відхилити поправки
та пропозиції номер: 3, 4, 6, 7, 9, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 43 та 44.
Враховуючи, що по суті ми сьогодні розглядаємо лише поправки та
пропозиції, подані з урахуванням юридичної експертизи, а інші поправки та
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пропозиції, по яким ми з вами вже визначились на минулому засіданні, ми
просто перезатверджуємо з урахуванням нової нумерації. Тому пропоную
наступне рішення комітету.
Перше. Затвердити остаточну редакцію законопроекту, запропоновану
комітетом.
Друге. Це 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.
І третє. 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, прошу голосувати. Хто – за?
Бойко Юрій Анатолійович. Немає.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан Мустафа Джемілєв. Немає.
Касай Костянтин Іванович.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Костянтин Іванович.
Сергій В'ячеславович Козир.
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КОЗИР С.В. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Любимович Копиленко. Бачу руку – за.
Олексій

Олександрович

Кузнєцов.

Олексій

Олександрович,

проголосуйте, будь ласка.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, вам.
Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.
Тарас Петрович Тарасенко. Не доєднався, на жаль.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Миколайович Ткаченко, голосую – за.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Неллі Іллівна Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
8 голосів – за. Рішення прийнято одноголосно.
Колеги, переходимо до наступного питання. Друге питання – це проект
Закону України про внесення змін до законів України "Про громадянство
України" та "Про забезпечення функціонування української мови як
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державної" щодо умов прийняття до громадянства України (реєстраційний
номер 7606) (від 28.07.2022 року), поданий Кабінетом Міністрів України.
Юрій Анатолійович Бойко, бачимо, що доєдналися. Дякуємо. Доброго
дня. Пан Мустафа Джемілєв, доброго дня і вам. Дякуємо, що доєдналися. У
нас зараз 10 присутніх, 10 членів комітету з 12.
ДЖЕМІЛЄВ М. Я за останнє рішення теж голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.
Останнє питання голосуєте – за, тому 9 у нас буде голосів з 12 "за".
Дякуємо вам.
Шановні колеги, наш комітет є головним з опрацювання даного
законопроекту. Для представлення законопроекту ми запрошували на
засідання комітету представника Міністерства внутрішніх справ України. Чи
присутній хтось із міністерства на нашому засіданні, колеги? Якщо
присутній Монастирський Денис Анатолійович чи представник МВС,
визначений для представлення законопроекту на засіданні комітету, йому
надається слово для виступу. Тому чекаємо, будь ласка, хтось є? Немає.
Якщо хтось з'явиться, тоді дамо ще пару хвилин. Тоді я коротко доповім
основні положення законопроекту, колеги.
Метою даного законопроекту є запровадження комплексного іспиту з
основ Конституції України, історії України як умови для прийняття до
громадянства України, а також приведення у відповідність до Закону України
"Про забезпечення функціонування української мови як державної"
виконання умови щодо володіння державною мовою деякими категоріями
осіб.
Для

досягнення

поставленої

мети

законопроектом,

зокрема,

запроваджується як умова прийняття до громадянства України знання основ
Конституції України та історії України. Переглядаються строки щодо
опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, стосовно
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осіб, яких прийнято до громадянства України як таких, які мають визначні
заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить
державний інтерес для України, які

в установленому законодавством

України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних
Силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою, які
отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої
статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства". Запроваджується зобов'язання для вказаних категорій осіб
протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо
складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень
володіння державною мовою та подання документів про складання таких
іспитів. Встановлюється, що невиконання зобов'язання про складання іспитів
з основ Конституції України, історії України на рівень володіння державною
мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства
України. Уточнюються умови для прийняття до громадянства України дітей,
а також осіб, які мають стійкі психічні, інтелектуальні порушення.
Як зазначено в пояснювальній записці, реалізація положень проекту
закону України не потребує фінансування з державного чи місцевого
бюджетів. Додатково хочу проінформувати, що Головне науково-експертне
управління у своєму висновку висловлює деякі зауваження до

цього

законопроекту. В той же час зазначаючи, що оскільки новели законопроекту
в частині запровадження комплексного іспиту з основ Конституції України,
історії України та володіння державною мовою як умов для прийняття до
громадянства України, мають на меті посилення значення та авторитету
інституту українського громадянства. Тому даний законопроект заслуговує
на підтримку.
Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначає, що
законопроект не містить питань бюджетної політики.
Міністерство освіти і науки України у межах компетенції не має
пропозицій та зауважень до тексту законопроекту.
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На розгляд даного законопроекту для висловлення своїх пропозицій ми
запрошували ще Державну міграційну службу України та Міністерство
освіти і науки України. Прошу озвучити позицію щодо даного законопроекту
представника Державної міграційної служби. Науменко Наталія Миколаївна,
якщо є вона сьогодні з нами.
КОВАЛЕВСЬКА І.В. Ні, доброго дня. Є Державна міграційна служба,
перший заступник голови Ковалевська Ірина.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ковалевська Ірина Віталіївна. Вітаємо вас. Дякуємо.
Прошу озвучити вашу позицію.
КОВАЛЕВСЬКА І.В. Державна міграційна служба повністю підтримує
даний законопроект в тій редакції, яка подана на розгляд комітету Верховної
Ради України. Зауважень щодо його тексту наразі немає.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Миколаївна, дякуємо. Ірина Віталіївна,
пробачте, дякуємо вам.
Прошу озвучити позицію щодо даного законопроекту представника
Міністерства освіти і науки України, якщо є представник. Оксана Василівна.
ДВІРСЬКА О.В. Доброго дня. Двірська Оксана Василівна, керівник
експертної групи з узгодження політик. Опрацювавши цей законопроект, ми
підтримуємо повністю в цій редакції, не маємо зауважень та пропозицій до
нього.
Дякуємо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за вашу позицію. Колеги, дякую.
Хто ще бажає висловитись з приводу цього законопроекту, колеги
члени нашого комітету, є бажаючі? Немає.
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Якщо бажаючих виступити більше немає, будемо переходити до
прийняття рішення. Дійсно, до цього законопроекту є зауваження, зокрема до
положень, що стосуються дітей, які приймаються до громадянства України.
Однак

ці

зауваження

можуть

бути

усунені

в

процесі

підготовки

законопроекту до другого читання. В той же час враховуючи те, що
положення

цього законопроекту в частині запровадження комплексного

іспиту з основ Конституції України, історії України та володіння державною
мовою як умов для прийняття

до громадянства України мають на меті

посилення значення та авторитету інституту українського громадянства.
Вважаю, що даний законопроект заслуговує на підтримку.
Тому пропоную наступне рішення комітету. Рекомендувати Верховній
Раді України проект Закону України про внесення змін до Законів України
"Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування
української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства
України (реєстраційний номер 7606 від 28.07.22 року), поданий Кабінетом
Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за
основу.
Колеги, прошу голосувати. Хто – за?
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Юрію Анатолійовичу.
Горбенко Руслан Олександрович.
ГОРБЕНКО Р.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан Мустафа Джемілєв.
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ДЖЕМІЛЄВ М. Підтримую.
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. Рука – за, як завжди. Дякуємо.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарасе Петровичу, вітаємо вас! Одинадцятий член
нашого комітету із дванадцяти доєднався. Дякуємо.
Максим Миколайович Ткаченко. Я голосую – за, колеги.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Тільки до першого читання.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да, все так і є, Ахтем Зейтуллайович. Дякуємо.
Підтримуєте, да?
ЧИЙГОЗ А.З. Так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Неллі Іллівна Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
11 голосів "за" із 12. Із всіх присутніх 11 членів... із 12 тільки немає
Вадима Зіновійовича Рабіновича.
Рішення прийнято одноголосно.
Переходимо

до

наступного

блоку

питань.

Законопроекти,

з

опрацювання яких комітет не є головним.
Проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні
положення" Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено
факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти
України, та членів їх сімей" (реєстраційний номер 6106) (від 27.09.2021
року), поданий Президентом України. Головним комітетом з розгляду даного
законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики.
Шановні колеги, цей законопроект є похідним від проекту Закону
України про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено
факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти
України, та членів їх сімей (реєстраційний номер 6104) (від 27.09.2021 року),
головним з підготовки і попереднього розгляду якого був наш комітет.
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Враховуючи, що законопроект реєстраційний номер 6104 був
прийнятий Верховною Радою України і після підписання Президентом
України 18.05.2022 року вже став законом, законопроект, який ми сьогодні
розглядаємо, фактично набув своєї актуальності. Законопроект є технічним
по відношенню до прийнятого закону. Тому я дуже коротко доповім про
основні його положення.
Метою проекту закону є визначення особливостей застосування
положень Податкового кодексу України щодо доходів, виплачених (наданих)
за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України "Про
соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт
позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та
членів їх сімей".
Законопроектом пропонується внести зміни до розділу ХХ "Перехідні
положення" Податкового кодексу України, відповідно до яких до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи
фізичних осіб не включатиметься дохід, виплачений або наданий за рахунок
коштів державного бюджету відповідно до Закону України "Про соціальний і
правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої
свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей.
Особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи
внаслідок збройної агресії проти України на час позбавлення особистої
свободи та протягом шести місяців після звільнення з місць несвободи,
звільняються від обов'язку подання податкової звітності та встановлюється,
що в цей період до них не застосовуються штрафні санкції, фінансові санкції,
штрафи за неподання такої звітності, а також не застосовуються заходи,
спрямовані на погашення, стягнення грошових зобов'язань або податкового
боргу.
Як зазначено в пояснювальній записці, прийняття законопроекту не
потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.
Станом на сьогодні ми маємо наступні висновки до законопроекту.

17
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету зазначає, що
законопроект матиме вплив на показники бюджету. Комітет Верховної Ради
України з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав
положення

законопроекту

такими,

що

регулюються

національним

законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію
міжнародно-правових зобов'язань України у сфері української інтеграції.
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту
прав ветеранів рекомендує за результатами розгляду в першому читанні
прийняти вказаний законопроект за основу.
Відповідно до висновків, що містяться на урядовому порталі, майже всі
центральні органи виконавчої влади, які розглядали цей законопроект,
підтримують даний проект закону. Це, зокрема, Міністерство фінансів
України, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України, Міністерство оборони України та Міністерство розвитку громад та
територій України.
Незначні зауваження до законопроекту висловлюють лише Пенсійний
фонд України та Міністерство юстиції України. Вказані зауваження можуть
бути доопрацьовані до другого читання головним комітетом, оскільки
стосуються не змістовної частини, а, скоріше, мають техніко-юридичний
характер, зокрема, щодо строку набрання чинності законопроекту, який з
часу подачі проекту закону необхідно актуалізувати.
Чи є серед народних депутатів України членів комітету ті, хто бажають
саме по цьому проекту закону висловитись, колеги? Юрій Анатолійович,
рука, да, не бачу?
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. А ви вже голосуєте. Ні, я думав, що ви хочете
висловитись, Юрій Анатолійович.
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БОЙКО Ю.А. Я вообще хотел предложить проголосовать за все без
обговорення, так у нас як добра традиція Верховної Ради, і завершити
процедуру.

Треба

ж

підтримати

Дмитра

Валерійовича

Лубінця

у

фінансуванні.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз все ж таки ми повинні це зачитати і після
цього…
БОЙКО Ю.А. Як скажете. Добре.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за довіру до наших підготовчих
документів.
Якщо ніхто не бажає висловитись з урахуванням того, що ми сьогодні
розглядаємо даний законопроект виключно у межах своїх предметів відання,
ставлю на голосування наступну пропозицію. Звернутися до Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України
про внесення змін

до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового

кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про соціальний і
правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої
свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей"
(реєстраційний номер 6106) (від 27.09.2021 року), поданий Президентом
України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.
Хто – за? Тут голосуємо.
Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Горбенко Руслан Олександрович.
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ГОРБЕНКО Р.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Сергій В'ячеславович Козир.
КОЗИР С.В. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко. Бачу руку – за.
Кузнєцов Олексій Олександрович.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я голосую – за, Ткаченко Максим.
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Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Неллі Іллівна Яковлєва. Неллі Іллівна, проголосуйте, будь ласка.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Неллі Іллівна.
11 з 11 голосів "за". Рішення прийнято одноголосно.
Переходимо до наступного блоку питань, це інші питання. Про розгляд
листа Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо
сприяння у вирішенні питання збільшення видатків для Секретаріату під час
розгляду проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2023
рік".
Шановні

колеги, до

комітету надійшов

лист Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, в якому омбудсмен
просить підтримати пропозицію про збільшення видатків на 2023 рік для
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Вказаний лист вам усім був надісланий для ознайомлення.
Перед обговоренням пропоную надати слово керівнику Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Роману Романюку
для можливості обґрунтування основних позицій, зазначених у цьому листі.
На жаль, Дмитро Валерійович сьогодні не може до нас долучитися через
важливі обставини, тому, Романе В'ячеславовичу, прошу вас до слова.
РОМАНЮК Р.В. Шановний Максиме Миколайовичу, шановні народні
депутати, маю велику честь брати участь в засіданні комітету. Насправді
Уповноважений особисто мав велике бажання долучитися до обговорення
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даного питання, але дійсно в силу дуже важливих питань сьогодні я,
дозвольте, поінформую вас з розгляду даного питання.
Власне, у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону
України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", зазначеним
законопроектом

передбачено

видатки

Секретаріату

Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини на 2023 рік за бюджетними
програмами:

5991010

"Парламентський

контроль

за

додержанням

конституційних прав і свобод людини" та 5991020 "Заходи з реалізації
національного превентивного механізму" в сумі 202 мільйони 526 тисяч 700
гривень. Зокрема, за напрямками: 5991010 – 199 мільйонів гривень 860 тисяч
300 і за напрямком "Національний превентивний механізм" – 2 мільйони 658
тисяч 400 гривень, що на 36,42 відсотка менше від заявленої потреби на 2023
рік.
Відповідно

до

Постанови

Кабінету

Міністрів

України

"Про

спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено
видатки розвитку на 22 мільйони за бюджетною програмою, а також
зменшено видатки споживання на 21 мільйон за бюджетною програмою
"Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод
людини".
Власне, передбачені видатки для секретаріату, які зазначені зараз в
проекті бюджету, не дають змоги забезпечити здійснення парламентського
контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і
громадянина належним чином та в повному обсязі.
В умовах воєнного стану Уповноважений Верховної Ради України з
прав

людини

забезпечує

парламентський

контроль за

додержанням

конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного
на території України в межах її юрисдикції. Зокрема, хочу звернути вашу
увагу, що функціональне навантаження на працівників секретаріату в умовах
воєнного стану зросло на 50 відсотків в центральному апараті та на 60
відсотків в регіонах порівняно з попередніми роками.
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У зв'язку з розширенням напрямків діяльності секретаріату внаслідок
воєнної агресії Росії проти України Уповноваженим в останній період
прийнято рішення, реалізована зміна структури та штатного розпису
секретаріату Уповноваженого з метою охоплення максимально широкого
кола і сфер життєдіяльності в умовах сьогодення, а також з метою
наближення до кожної людини, до кожного громадянина безпосередньо в
кожній області на місцях. Саме тому збільшена кількість регіональних
представництв для забезпечення здійснення парламентського контролю по
забезпеченню захисту прав і свобод людини і громадянина по всій території
України. Граничні видатки на 2023 рік на оплату праці були менші, ніж
затверджені видатки на оплату праці в 2022 році.
Саме тому, враховуючи вищевикладене, звертаємося до вас з
проханням

посприяти

вирішенню

питання,

звернутися

до

Комітету

Верховної Ради України з питань бюджету з пропозицією при підготовці
проекту Закону України про Державний бюджет України на 2023 рік
збільшити видатки для секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини за бюджетною програмою "Парламентський контроль
за додержанням конституційних прав і свобод людини" на 116 мільйонів 28
тисяч 200 гривень, в тому числі видатки споживання – 96 мільйонів 557
тисяч 700 гривень, а видатки розвитку – 19 мільйонів 470 тисяч 500 гривень.
Прошу вашої підтримки та допомоги у вирішенні даного питання.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Вячеславовичу, дякую вам за вашу доповідь.
Колеги, чи бажає хтось висловитись з цього приводу?
КАСАЙ К.І. Я бажаю.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович Касай.
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КАСАЙ К.І. Колеги, однозначно нам треба підтримати нашого колегу
Дмитра Валерійовича так, як ми прекрасно з вами розуміємо, ще попередній
Уповноважений нам казала, що не вистачає фінансування, там такі цифри і
були, десь порядка 30 відсотків. Тобто я вважаю, що треба проголосувати і
підтримати нашого колегу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович, дякую. Дякуємо. Дякуємо.
Ще як-то є руки, хто хоче висловитись по цьому питанню? Ні, немає.
Також для того, щоб інституція Уповноваженого могла ефективно
виконувати покладені на неї обов'язки, зберігаючи свою незалежність,
вважаю, що ми маємо підтримати запропоновану пропозицію. Тому
пропоную наступне рішення комітету нашого.
Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з
пропозицією при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет
України на 23-й рік (реєстраційний номер 8000) (від 14.09.2022 року),
поданого Кабінетом Міністрів України, збільшити видатки для секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за бюджетною
програмою

5991010

"Парламентський

контроль

за

додержанням

конституційних прав і свобод людини" на 116 мільйонів 28 тисяч 200
гривень, в тому числі податки споживання… видатки споживання, пробачте,
96 мільйонів 557 тисяч 700 гривень, видатки розвитку – 19 мільйонів 470
тисяч 500 гривень.
Хто – за? Пропоную голосувати.
Бойко Юрій Анатолійович.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Горбенко Руслан Олександрович.
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ГОРБЕНКО Р.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій В'ячеславович Козир.
КОЗИР С.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Любимович Копиленко. Бачу вашу руку
"за". Дякую.
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 підтримую, голосую – за.
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Ткаченко Максим. Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ахтем Зейтуллайович.
Неллі Іллівна Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
11 голосів із 11 присутніх членів комітету "за". Рішення прийнято
одноголосно.
Переходимо ще до одного, наступного питання. Про розгляд листа
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо погодження
стимулюючих виплат.
Колеги, до нашого комітету надійшов ще один лист Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, в якому зазначається про
неможливість встановлення Уповноваженим стимулюючих виплат самому
собі у зв'язку з конфліктом інтересів.
Цей лист вам усім був надісланий, ви мали змогу з ним ознайомитись.
Для більш детальної інформації я також надаю слово сьогодні присутньому
на нашому засіданні керівнику Секретаріату Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини.
Романе В'ячеславовичу, прошу, вам ще раз слово.
РОМАНЮК Р.В. Шановний Максиме Миколайовичу, шановні народні
депутати, щиро дякую вам за підтримку в попередньому питанні, для нас це
надзвичайно важливо і цінно.
З огляду частини розгляду даного питання порядку денного
звертаємося до вас за допомогою в усуненні прогалини в регулюванні сфери
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суспільних відносин, що є предметом відання Комітету з питань прав
людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
національних меншин і міжнаціональних відносин. Відповідно до пункту 15
додатку до Постанови Верховної Ради України "Про перелік, кількісний
склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого
скликання"

до

предмета

відання

комітету

належать

діяльність

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Стаття 101 Конституції України закріплює, що парламентський
контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і
громадянина здійснює уповноважений. Уповноважений не є державним
службовцем, є посадовою особою, на яку законом покладено виконання
визначених функцій та обов'язків.
На виконання вимоги частини першої пункту 3 статті 28 Закону
України "Про запобігання корупції" Уповноважений, хочу звернути вашу
увагу, що не вчиняються дії на сьогоднішній день з моменту призначення та
не приймаються рішення в умовах реального конфлікту інтересів в частині
реалізації службових повноважень щодо преміювання себе, власне, з
моменту призначення на посаду.
З метою додержання своїх законних прав Уповноважений звернувся з
відповідним листом до Національного агентства з питань запобігання
корупції для надання роз'яснень щодо врегулювання конфлікту інтересів.
Листом Національного агентства від 29 липня 22-го року № 3006/16802-22, власне, в додатках до листа... лист НАЗК був доданий, було
повідомлено, що можливим варіантом недопущення виникнення конфлікту
інтересів Уповноваженого є встановлення ним премії за погодженням із
комітетом, оскільки до предмету його відання належать, зокрема, діяльність
уповноваженого, додержання прав і свобод людини і громадянина.
Така правова позиція узгоджується з положеннями роз'яснення,
відповідно до яких конфлікт інтересів буде відсутнім, якщо керівник приймає
рішення …(Не чути) стимулюючі зарплати за погодженням із суб'єктом
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призначення або керівника вищого рівня. У той же час керівнику
забороняється надавати пропозиції щодо розміру стимулюючих виплат.
Враховуючи наявність у комітету контрольної функції щодо взаємодії з
уповноваженим, визначених частиною першою статті 14 Закону України
"Про комітети Верховної Ради України", реальної інформації щодо
ефективності та показників роботи уповноваженого та його секретаріату з
метою неухильного дотримання вимог Закону України "Про запобігання
корупції", а також дотримання прав Уповноваженого на встановлені
законодавством виплати, просимо, власне, комітет розглянути можливість
погодження визначення премій і відповідно розмірів матеріальної допомоги.
Власне, просимо погодити Уповноваженому Верховної Ради з прав
людини на період поточного місяця, тобто вересня і до кінця року 2022, в
межах економії фонду оплати праці надбавку за інтенсивність праці в розмірі
100 відсотків до посадового окладу, премія в розмірі 400 відсотків
посадового

окладу,

а

також

одноразову

матеріальну

допомогу

на

оздоровлення під час надання щорічної відпустки в розмірі середньомісячної
заробітної плати і одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціальнопобутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.
Хочу звернути вашу увагу, що затверджений розмір посадового окладу
Уповноваженого на рівні 15 тисяч гривень, що, ми добре розуміємо, що в нас
інші керівники структурних підрозділів, в тому числі департаменти,
начальники відділів мають значно більший затверджений посадовий оклад, і
далі розмір посадового окладу не відображає прямо ту інтенсивність і
активність роботи Уповноваженого на посаді і, звичайно, потребує
приведення розміру заробітної плати до реального для виконання своїх
функцій і обов'язків.
Тому просимо комітет погодити саме таких чотири позиції для
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Дякую.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман В'ячеславович, дякую вам ще раз.
Будемо зараз це голосувати і якщо буде позитивне рішення, то саме
цим рішенням тоді ми погодимо все те, про що ви зараз казали.
Якщо немає ні в кого запитань до виступаючого, то я лише хочу
зауважити... Є. Костянтин Іванович, ви ще хочете, да? Ахтем Зейтуллайович.
Ні, то, мабуть, да, з минулого разу рука піднята.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
КАСАЙ К.І. Давайте голосувати вже.
ЧИЙГОЗ А.З. А що? І так багато вислухали. Я – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Все гараз, да? Все, о'кей. Дякую.
Я лише зауважу, колеги, що навантаження, яке лягає на плечі
Уповноваженого, дійсно не може співставлятися виключно з його посадовим
окладом, на Уповноваженому лежить велика відповідальність, особливо під
час правового режиму воєнного стану. Відтак вважаю, що його праця має
відповідно оплачуватися з урахуванням економії фонду оплати праці. Дійсно,
в законодавстві існують певні неузгодженості. Однак враховуючи, що
питання діяльності Уповноваженого знаходиться в предметах відання нашого
комітету, колеги, пропоную наступне рішення.
Погодити Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини на
період вересень-грудень 22-го року в межах економії фонду оплати праці.
Перше. Надбавку за інтенсивність праці у розмірі 100 відсотків
посадового окладу.
Друге. Це премію у розмірі 400 відсотків посадового окладу.
Третє. Це одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення під час
надання щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати.
І четверте. Одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціальнопобутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.
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Колеги, хто – за? Голосуємо.
Юрій Анатолійович Бойко.
БОЙКО Ю.А. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрію Анатолійовичу.
Руслан Олександрович Горбенко.
ГОРБЕНКО Р.О. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан Мустафа Джемілєв.
ДЖЕМІЛЄВ М. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пан Мустафа.
Костянтин Іванович Касай.
КАСАЙ К.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій В'ячеславович Козир.
КОЗИР С.В. За.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Любимович Копиленко. Рука "за" піднята.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Вадим Зіновійович Рабінович. Немає.
Тарас Петрович Тарасенко.
ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я голосую – за. Ткаченко Максим.
Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.
ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Неллі Іллівна Яковлєва.
ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Неллі Іллівно.
11 наших членів комітету – за. Рішення прийнято одноголосно.
Романе В'ячеславовичу, дякуємо вам і дякуємо за вашу роботу, і всій
вашій команді.
Шановні колеги…
РОМАНЮК Р.В. Спасибі, шановні народні депутати. Спасибі,
Максиме Миколайовичу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі вам.
Шановні колеги, питання порядку денного вичерпані.
Хочу вам нагадати, що завтра наш комітет проводить дуже важливий
захід, слухання на тему: "Деокупації та реінтеграція тимчасово окупованої

31
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: нові виклики в
умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти
України". Слухання розпочнуться о 12-й годині,. У заході прийматиме участь
керівництво

Верховної

Ради

України.

Присутність

членів

комітету

обов'язкова. Колеги, ви можете бути присутні як особисто в режимі офлайн у
приміщенні Верховної Ради України за адресою: місто Київ, вулиця
Грушевського, 18/2, другий поверх, зала №12, так і приєднатися до заходу в
режимі відеоконференції. Інформаційно-довідкові матеріали, програма
заходу та посилання для приєднання вам усім надіслані, ще раз
продублюємо, якщо комусь потрібно.
Також звертаю увагу, що слухання в комітеті проходять в рамках
здійснення контрольної функції. Тому прошу підготуватися та

після

виступів усіх доповідачів бути готовими задати запитання учасникам. Дуже
вас прошу, щоб ви були присутні як на початку, так і в кінці заходу. На
слухання запрошені дуже поважні гості і цей захід слугуватиме обличчям
нашого з вами комітету.
Колеги, на сьогодні порядок денний вичерпаний. Дякую вам. Засідання
оголошую закритим...
ТАРАСЕНКО Т.П. Почекайте, Максим.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чекаємо. Чекаємо.
ТАРАСЕНКО Т.П. А "Різне" ще, питання "Різне".
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте "Різне", Тарас Петрович шановний.
ТАРАСЕНКО Т.П. Швиденько. Я прошу дати доручення секретаріату,
щоб підготувати від комітету звернення до пана Лубінця, щоб він надав
інформацію по роботі, саме по аналізу діяльності пані Денісової, по
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фінансовому стану, що там з сайтом робиться, що робиться з преміями, які
вона отримувала. Це дуже важливо для розгляду і формування політики
взагалі діяльності Уповноваженого у нас в країні, щоб ми бачили, які є
прогалини,

і

врахували

це

в

подальшій

роботі

також

діючого

Уповноваженого.
Я прошу, щоб комітет підготував такий запит і за вашим підписом
направити його до пана Лубінця.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Згоден з вами, Тарас Петрович, слушна пропозиція.
Да, будемо готувати і будемо відправляти.
Дякую вам за пропозицію.
ТАРАСЕНКО Т.П. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Нікого ще не забув? Немає більше?
Все. Дякую. Засідання оголошую закритим. До зустрічі завтра, колеги.
Гарного дня.

