
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації 

та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних 

меншин і міжнаціональних відносин 

17 жовтня 2022 року 

 

Веде засідання перший заступник голови Комітету ТКАЧЕНКО М.М. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Доброго ранку, шановні колеги, хто вже долучився. 

 

ЧИЙГОХ А.З. Всім привіт. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Доброго ранку усім.  

 

КОЗИР С.В. Доброго ранку. 

 

КАСАЙ К.І. Доброго ранку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, колеги. Доброго дня, шановні колеги, 

запрошені. Хочу зазначити з самого початку, що в нас із сьогоднішнього 

засідання офіційно 10 членів нашого комітету. Дуже дякую за те, що всі 10 

зараз знаходяться з нами в онлайні, тому у нас є з 10 членів комітету 10, 

отже, кворум. Засідання оголошую відкритим. 

Шановні колеги, 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 нашого комітету. 

Колеги, вам заздалегідь було надіслано проект порядку денного. 

Сьогодні планується розглянути два законопроекти, з опрацювання яких 

комітет визначено головним, та один проект закону, щодо якого нашому 



комітету дано доручення опрацювати і подати висновок до головного 

комітету.  

Чи є в когось зауваження до порядку денного? Якщо немає, ставлю на 

голосування затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. 

Колеги, хто – за? 

Бойко Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Анатолійович. 

Руслан Олександрович Горбенко. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Пан Мустафа Джемілєв.  

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Костянтин Іванович Касай. 

 

КАСАЙ К.І. Підтримую. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Сергій В'ячеславович Козир. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 



Олексій Олександрович Кузнєцов. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тарас Петрович Тарасенко. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я голосую – за, Ткаченко Максим.  

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. Ахтем Зейтуллайович. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Дякую. 

Неллі Іллівна Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 10 голосів – за. Рішення прийнято 

одноголосно.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

Перший блок – це законопроекти, з опрацювання яких комітет 

визначено головним. Перше питання – проект Закону України про внесення 

змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо використання 

громадськими організаціями права на доступ до інформації (реєстраційний 

номер 7512) (від 01.07.2022), поданий народним депутатом України 

Рущишиним Ярославом та іншими народними депутатами України. 



Шановні колеги, для представлення даної законодавчої ініціативи ми 

запрошували на наше засідання народного депутата України Рущишина 

Ярослава Івановича. Чи присутній на нашому засіданні Ярослав Іванович? 

Ярослав Іванович, ви є? Так, немає. Немає Ярослава Івановича. Так як 

основний ініціатор законопроекту відсутній, я коротко доповім про основні 

положення проекту закону.  

Як зазначено в пояснювальній записці метою законопроекту є 

розширення можливості та інструменту, за допомогою яких громадські 

організації можуть досягати своєї мети та своїх цілей, а також надання змоги 

громадським організаціям реалізувати права, які їм надано відповідно до 

Закону України "Про громадські об'єднання".  

Законопроектом пропонується доповнити статтю 5 Закону України 

"Про звернення громадян" приписом про те, що звернення з пропозиціями і 

зауваженнями, заявами, клопотаннями, скаргами, які подаються 

громадськими організаціями, що зареєстровані відповідно до чинного 

законодавства, розглядаються як колективні. За твердженням ініціаторів 

реалізація закону не потребувати додаткових видатків з Державного бюджету 

України чи місцевих бюджетів. 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку висловлює 

незначні зауваження до законопроекту та зазначає, що в цілому не має 

заперечень проти запропонованих новел, адже вони є логічними та 

узгоджуються з правовим статусом громадських організацій. 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку 

зазначає, що законопроект не буде мати впливу на показники бюджетів. У 

разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством. Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначає, 

що реалізація положень законопроекту не вплине на дохідну або видаткову 

частину державного та місцевих бюджетів. 

Для висловлення позицій щодо даного проекту Закону ми запрошували 

на наше засідання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 



Лубінця Дмитра Валерійовича. Я знаю, що Дмитро Валерійович зараз 

знаходиться у відрядженні. І тому, якщо є представники Офісу 

уповноваженого… Мені казали, Юлія Вікторівна Деркаченко або Наталія 

Людвігівна Шоробура. Якщо хтось з вас є, до двох хвилин можемо надати 

для коментарів ваших. Немає. Немає наших колег.  

Тоді, колеги, перед обговоренням зазначу, що законопроект є 

невеликим за змістом. Основні зауваження, які містяться у висновку ГНЕУ, 

та були надані Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України стосуються необхідності розповсюдження положень законопроекту 

не тільки на громадські організації, а і на громадські спілки, що не враховано 

в первинній редакції законопроекту. 

З метою усунення даних зауважень пропонується розглянути 

пропозиції, які вам були заздалегідь надіслані для опрацювання. Їх зміст 

полягає у використанні в проекті Закону комплексного поняття "громадські 

об'єднання", що за своїм змістом охоплює як громадські організації, так і 

громадські спілки, відповідно до частини другої статті 1 Закону України 

"Про громадські об'єднання". Також передбачається конкретизувати назву 

законопроекту.  

Таким чином, у разі підтримки комітетом цих пропозицій ми усунемо 

всі зауваження до законопроекту та зможемо рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти законопроект в цілому. 

Колеги члени комітету, чи є в когось з вас заперечення по цьому 

питанню? 

Костянтин Іванович Касай, будь ласка, вам слово. 

 

КАСАЙ К.І. Колеги, у мене є… Доброго дня, ще раз. У мене є єдине 

заперечення. Я не знаю, що ми зараз тут будемо обговорювати і з ким, і 

давайте візьмемо за правило. Якщо у наш комітет приходе законопроект, і ми 

його розглядаємо, автор або співавтор повинен участвувати тут. З ким 

обговорювати? Що обговорювати? У мене питань багато до громадських 



організацій. І я не буду взагалі голосувати за це. Я считаю, що так повинно 

бути. З ким обговорювати?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович, я з вами згоден на 100 відсотків. 

І давайте дійсно це за правило. І я зараз дам цю інформацію нашому 

секретаріату, щоб вони накануне і зранку перед засіданням продзвонювали 

авторів і це була наша, скажемо так, наша умова, може, навіть для того, щоб 

навіть розглядати цей законопроект. Якщо немає… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я навіть не кажу про голосування, а саме про 

розглядання. Тоді… 

 

КАСАЙ К.І. Максим Миколайович, ну, як ми можемо розглядати його?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович, згоден з вами, згоден. Я думаю, 

що всі колеги… 

 

КАСАЙ К.І. Я пропоную виключення не робити і почати прямо 

сьогодні. Так повинно бути завжди. Ну, як людина, яка написала 

законопроект, не прийшла його захистити? Ну, як так? Думають, що так 

пройде? Не пройде.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Костянтин Іванович, ми вже, на жаль, проголосували 

за порядок денний сьогодні. Давайте… 

 

КАСАЙ К.І. Ні, так, хорошо, я пропоную, я буду утримуватись… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розумію вас. Розумію. На майбутнє наша позиція 

буде однозначна в усього нашого комітету. Сьогодні давайте зробимо 

виключення і все ж таки давайте розглянемо цей законопроект. 



Якщо немає більше зауважень, тоді ставлю на голосування наступну 

пропозицію. Перше – рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" 

щодо використання громадськими організаціями права на доступ до 

публічної інформації (реєстраційний номер 7512) (від 01.07.2022), поданий 

народним депутатом України, який не з'явився сьогодні, Рущишиним 

Ярославом та іншими народними депутатами України. За наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з урахуванням 

пропозицій комітету. 

Друге – доручити Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 

національних меншин і міжнаціональних відносин при підготовці 

відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України його техніко-юридичне доопрацювання. 

І третє – під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради 

України співдоповідачем 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, хто – за, прошу голосувати. 

Бойко Юрій Анатолійович.  

 

БОЙКО Ю.А. Я – за, але я повністю підтримую Костянтина Івановича. 

Наступного разу давайте приймати якісь рішення. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Анатолійович, особливо коли це наш головний 

комітет, і ми приймаємо рішення. Я розумію, коли ми не головний комітет і 



депутат не з'явився до нас, я розумію. Але коли ми головний і не приходять, я 

з вами повністю, ще раз кажу, на сто відсотків згоден.  

Дякую, Юрій Анатолійович. За.  

Горбенко Руслан Олександрович.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Пан Мустафа Джемілєв.  

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Костянтин Іванович Касай.  

 

КАСАЙ К.І. Я – утримався.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Костянтин Іванович, за вашу позицію.  

Сергій В'ячеславович Козир. 

 

КОЗИР С.В. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Кузнєцов Олексій Олександрович. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Тарасенко Тарас Петрович.  

 



ТАРАСЕНКО Т.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосую – за також, Ткаченко Максим Миколайович.  

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую колегу Касая. І на цей раз – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Неллі Іллівна Яковлєва.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Теж підтримую Костянтина Івановича, але голосую – 

за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Неллі Іллівна. 

У нас 9 голосів – за, 1 – утримався. Рішення прийнято. Дякую, колеги.  

Друге питання – проект Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України" щодо деяких питань визначення 

правового статусу тимчасово окупованих територій України в умовах 

воєнного стану (реєстраційний номер 8088) (від 29.09.2022 року), поданий 

народним депутатом України членом нашого комітету Горбенком Русланом 

Олександровичем та іншими народними депутатами України. 

Шановні колеги, даний законопроект фактично є комітетським, 

оскільки його підписали усі члени нашого комітету. Тому, думаю, основні 

положення проекту закону вам відомі, однак все ж таки ми маємо 

дотримуватись визначеної законодавством процедури щодо розгляду проекту 

закону, а тому для представлення даної законодавчої ініціативи я надаю 

слово нашому колезі народному депутату України, заступнику нашого 

комітету Горбенку Руслану Олександровичу, який є основним його 

ініціатором. 



Руслан Олександрович, прошу вас до слова. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. Дякую, Максим Миколайович.  

Шановні друзі, ми ж, як ви знаєте, на комітеті розглядали питання 

щодо нашого основного Закону про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий статус на тимчасово окупованій території. І сам статус і правовий 

режим в цьому законі визначається Радою нацбезпеки, яка, на жаль, з 24 

лютого під час воєнного стану ні одного, я не буду помилятися, 

стовідсотково я знаю, що ні одного разу не збиралися. Збиралися, але не 

обсуждали питання щодо статусу окупованих територій. 

Тому цим законопроектом пропонується надати таку можливість 

визначати статус і правовий режим на окупованій території Кабінету 

Міністрів, а також надати можливість, щоб вони мали своїм рішенням… 

передбачали і давали дозвіл прикордонній службі надавати можливість 

відкриття тимчасових прикордонних, як там, пунктів для того, щоб наші 

громадяни могли б переїжджати з окупованої на неокуповану територію. 

Дуже простий законопроект. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Олександрович. Дуже простий і дуже 

важливий для всіх нас. Тому дякуємо за вашу ініціативу, за нашу ініціативу.  

Колеги, до цього законопроекту ми маємо позитивний висновок 

Головного науково-експертного управління, яке зазначає, що застосований у 

проекті закону підхід, за яким відповідні повноваження здійснюватимуться 

Кабінетом Міністрів України, є обґрунтованим і таким, що узгоджується з 

нормами Конституції України та чинного законодавства. 

Хочу також звернути вашу увагу, що основними суб'єктами, яких 

стосуватиметься даний проект закону, є Рада національної безпеки і оборони 

України та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 



територій України. Ми запрошували на наше засідання представників 

вказаних органів для висловлення позицій.  

Чи є хтось присутній на нашому засіданні від Ради національної 

безпеки і оборони України? Якщо так, прошу дуже коротко висловитись по 

суті даного законопроекту до двох хвилин. 

Бачу, Вадим Романович Данієлян присутній – радник секретаря Ради 

національної безпеки і оборони України.  

Також бачу, Валерій Олександрович Жалдак – заступник керівника 

Апарату Ради національної безпеки і оборони України.  

Вирішіть між собою, хто з вас. До двох хвилин. Будь ласка, вам слово. 

 

ЖАЛДАК В.О. Доброго дня. Дуже дякую. Насправді велика честь 

представляти даний законопроект на поважному засіданні комітету. Хочу 

сказати, що я не представляю Раду національної безпеки і оборони України. 

Представляю Апарат Ради національної безпеки і оборони України. 

Водночас так само можу поінформувати високоповажних народних 

депутатів, що, да, дійсно, Рада національної безпеки і оборони працює. 

Апарат Ради національної безпеки забезпечує роботу Ради нацбезпеки і 

оборони.  

На сьогоднішній день Апарат Ради зіткнувся із такою, знаєте, можна 

сказати, такою хвилею звернень як фізичних так і юридичних осіб, які 

просять надати інформацію щодо визначення того чи іншого населеного 

пункту, чи тих чи інших територій тимчасово окупованих. Водночас законом, 

який визначає тимчасово окуповані території, передбачається, що такі 

рішення ухвалює Рада національної безпеки і оборони України. Водночас 

суб'єкта подання, хто подає на Раду нацбезпеки і оборони, законом 

непередбачено. І таким чином ми вийшли в таку, знаєте, правову 

невизначеність, що немає, скажімо так, суб'єкта, який би міг подати це. Ні 

Міністерство оборони, бо законом непередбачено, ні Кабінет Міністрів, бо 



законом непередбачено, чи будь-який інший суб'єкт не може внести на Раду 

нацбезпеки і оборони дану пропозицію. 

Апарат Ради звертався неодноразово і до Міноборони, і до Кабінету 

Міністрів, і до Мінреінтеграції надати пропозиції щодо визначення 

окупованих територій. Водночас законом непередбачено такі повноваження 

до того чи іншого суб'єкта вносити такі подання на засідання, на розгляд 

Ради нацбезпеки і оборони України.  

Тому якраз саме дякуючи вам, дякуючи вашій ініціативі народних 

депутатів, це було так само в координації з Апаратом РНБО, скажімо так, 

нами було підтримано пропозицію, що надати такі повноваження визначати 

тимчасово окуповану територію відповідно Кабінету Міністрів. Ми були би 

дуже вдячні, адже це вирішить проблемне питання як для фізичних, так і 

юридичних осіб для визначення тих чи інших територій окупованими, а 

також і час деокупації, що не було передбачено законом. 

Я дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Валерій Олександрович. 

Чи є присутні на нашому засіданні хтось від Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України? Якщо є, прошу. 

 

ДОМБРОВСЬКИЙ К.Г. Так, звісно. Добрий день, шановний пане 

головуючий, шановні народні депутати. Кирило Домбровський, державний 

секретар Мінреінтеграції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітаємо вас! До 2 хвилин, будь ласка. 

 

ДОМБРОВСЬКИЙ К.Г. Дякую вам, шановний пане Максиме.  

Звісно, Мінреінтеграції повністю підтримує вказаний законопроект. 

Ми дякуємо за те, що ми були залучені також до його опрацювання в 

робочому режимі. Питання є нагальним, питання має бути вирішене 



якнайскоріше. Тому ще раз наголошую, Мінреінтеграції підтримує 

зазначений законопроект. 

Дякую. Доповідь закінчив. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кирило Григорович, дякуємо вам за участь, за вашу 

позицію. 

Чи є серед народних депутатів України, серед членів нашого комітету 

якісь пропозиції? Хтось бажає висловитись по цьому питанню? Не бачу рук. 

Тому від себе хочу зазначити, що законопроект є дійсно потрібний, він 

вирішує багато проблемних питань та створює передумови для визначення 

тимчасово окупованих територій України, які були фактично окупованими 

після 24 лютого 2022 року, що, безумовно, забезпечить громадянам 

можливість реалізувати права і свободи, які відповідно до чинного 

законодавства пов'язуються із фактом визнання території, на якій вони 

проживали чи проживають, тимчасово окупованою.  

Як я вже зазначав, у ГНЕУ немає зауважень до законопроекту. Проект 

закону також попередньо узгоджено з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України. Тому ставлю на голосування нашу 

наступну пропозицію. 

Перше. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

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

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" 

щодо деяких питань визначення правового статусу тимчасово окупованих 

територій України в умовах воєнного стану (реєстраційний номер 8088) (від 

29.09.2022 року), поданий народним депутатом України Горбенком Русланом 

та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 

восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

Друге – це доручити Комітету Верховної Ради з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 



національних меншин і міжнаціональних відносин при підготовці 

відповідного тексту на підпис Голові Верховної Ради України здійснити 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України його техніко-юридичне доопрацювання. 

І третє – це під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради 

України співдоповідачем 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, хто – за? Прошу голосувати. 

Бойко Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Горбенко Руслан Олександрович. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Пан Мустафа Джемілєв. Дякую, бачу руку. 

Костянтин Іванович Касай. 

 

КАСАЙ К.А. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Сергій В'ячеславович Козир. 

 

КОЗИР С.В. Дякую. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Олександрович Кузнєцов. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

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 Іллівна. 

10 голосів – за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги та 

запрошені гості, за участь. 

Переходимо до наступного блоку питань, законопроекти, з  

опрацювання яких комітет не є головним. Це третє питання: проект Закону 

України про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію" (реєстраційний номер 8093) (від 03.10.2022 року), 

поданий народним депутатом України Чернєвим Єгором та іншими 

народними депутатами України. Головним комітетом з розгляду даного 



законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань 

Національної безпеки, оборони  та розвідки.  

Шановні колеги! Відразу зазначу, що серед підписантів даного проекту 

закону є також народні депутати України члени нашого комітету. В той же 

час для представлення законопроекту ми запрошували на наше засідання 

його основного ініціатора народного депутата України Чернєва Єгора 

Володимировича. 

Чи присутній Єгор Володимирович на нашому засіданні? Пан Єгор 

Чернєв. Немає, та ж історія. Якщо так, то тоді, за відсутності автора, я 

коротко доповім про основні положення проекту закону у пояснювальній 

записці.  

До законопроекту зазначено, що проект закону розроблено з метою 

забезпечення рівності у правах усіх близьких родичів, включно з такими 

категоріями як пасинок, падчерка, вітчим та мачуха осіб, які загинули або 

пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти 

України під час дії воєнного стану, чи загинули або пропали безвісти під час 

проведення Антитерористичної операції шляхом надання всім близьким 

родичам рівного права на відстрочку від призову на військову службу під час 

мобілізації. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 23 Закону 

України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відповідно до яких 

призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не 

підлягають також жінки та чоловіки, чиї пасинок, падчерка, вітчим, мачуха 

загинули або пропали безвісти під час проведення Антитерористичної 

операції, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної 



безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під 

час дії воєнного стану. 

Як зазначено автором, прийняття цього закону не потребуватиме 

додаткових видатків із Державного бюджету України. 

Колеги, чи є в когось з вас з членів комітету якісь питання або є ті, хто 

бажають висловитися по цьому проекту закону? Немає.  

Колеги, звертаю вашу увагу, що ми сьогодні розглядаємо даний 

законопроект виключно в межах своїх предметів відання, в умовах 

широкомасштабного вторгнення держави-агресора на територію України. 

Положення законопроекту є особливо актуальними, оскільки, фактично 

кожного дня наші громадяни втрачають своїх рідних і близьких, які стали на 

захист держави. 

Законопроектом вирівнюються у правах близькі родичі осіб, які 

загинули або зникли безвісти від час здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації проти України. Положення законопроекту 

узгоджуються з нормами Конституції України та рішеннями 

Конституційного Суду України в частині визначення членів сім'ї 

військовослужбовців.  

Враховуючи зазначене, ставлю на голосування наступну пропозицію. 

Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки з пропозицією рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до статті 23 Закону 

України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (реєстраційний номер 

8093) (від 03.10.2022 року), поданий народним депутатом України Чернєвим 

Єгором та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу.  

Колеги, хто – за, прошу голосувати.  

Бойко Юрій Анатолійович.  

 



БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Горбенко Руслан Олександрович  

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Пан Мустафа Джемілєв. 

 

ДЖЕМІЛЄВ М. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Костянтин Іванович Касай.  

 

КАСАЙ К.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Бачу руку. Дякую.  

Сергій В'ячеславович Козир. 

 

КОЗИР С.В. За.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Олексій Олександрович Кузнєцов. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Тарас Петрович Тарасенко.  

 



ТАРАСЕНКО Т.П. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Максим Ткаченко. Голосую – за. 

Ахтем Зейтуллайович Чийгоз. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Неллі Іллівна Яковлєва.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.  

10 голосів – за. Рішення прийнято одноголосно. 

Колеги, на сьогодні порядок денний вичерпаний. Хочу всім вам 

нагадати, що о 12 годині, це вже через пів години, в Комітеті Верховної Ради 

України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заплановано 

проведення дуже важливого круглого столу на тему: "Заходи щодо 

підтримки внутрішньо переміщених осіб з метою забезпечення реалізації 

прав і задоволення їхніх потреб, надання додаткових соціальних гарантій, 

тимчасового розміщення, соціального обслуговування та психологічної 

підтримки". 

Цей круглий стіл проходив також за ініціативи нашого комітету. 

Тематика даного заходу є дуже близька для нашого комітету, тому прошу по 

можливості приєднуватися. Посилення в додаток Zoom вам було надіслано 

заздалегідь. 

Чи є в когось інформація, якою ви хотіли поділитися із членами нашого 

комітету, колеги? Немає.  



Хочу тоді я ще 30 секунд… А, Костянтин Іванович, пробачте, зараз. 

Хочу ще нагадати, що круглий стіл на тему ВПО та проблематики ВПО це 

дуже важлива тема сьогодні о 12-й ще раз нагадую, підключайтеся. 

Також у нас сьогодні засідання Тимчасової слідчої комісії, також 

будуть ще виїзні засідання на цьому тижні. Тимчасова слідча комісія на тему 

повного аудиту та моніторингу всієї гуманітарної допомоги Україні, яка була 

надана з усіх боків, як кажуть, і також куплена за державні кошти з самого 

початку воєнного стану.  

Тому, якщо в когось є пропозиції, якась інформація і так далі, також 

долучайтеся, колеги, до нашої ТСК, тим паче, що керівником, головою нашої 

Тимчасової слідчої комісії є член нашого комітету Козир Сергій 

В'ячеславович. Ми з Горбенком Русланом Олександровичем також входимо 

до цієї ТСК і являємося її членами. Тому доєднуйтесь, люба ваша інформація 

буде для нас дуже важлива. 

Дякую. 

Костянтин Іванович Касай, вам ще слово.  

 

КАСАЙ К.І. Я хотів те, що я казав на початку, давайте візьмемо, 

колеги, за правило і дійсно, коли будемо розглядати законопроект і якщо на 

початку засідання немає тієї особи, того колеги, який повинен представляти 

цей законопроект, просто будемо знімати його з порядку денного, все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друже, дивіться, по Регламенту нема такого 

правила... 

 

КАСАЙ К.І. Значить, давайте на голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Но ми між собою... можемо домовитися про це. І я 

іще раз кажу, вже повторював і ще раз повторю, я згоден на сто відсотків. 

Давайте тільки договоримося, це буде стосуватися, давайте, моя пропозиція: 



тільки законопроектів, які ми рассматриваем як комітет головний. Якщо от  

зараз це був, неголовний ми комітет, є – о’кей, нема – ну, що ж, ну, будемо 

також галочку, як кажуть, ставити, да, хто... 

 

КАСАЙ К.І. Вони ж голосують за порядок денний, правильно, Максим 

Миколайович, голосують? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Пропоную, пропоную вашу пропозицію, 

Костянтин Іванович Касай, применить до законопроектів, над якими ми є 

головним комітетом. О’кей? 

 

КАСАЙ К.І. Ну, ви ж – головуючий, давайте приймемо вашу 

пропозицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, і будемо, да, а секретаріат будемо просити, щоб 

кожного ранку перед засіданням вони нагадували авторам і попереджали, що 

ми не будемо рассматривать їх законопроекти, якщо вони не будуть присутні 

та не будуть його захищати. 

Дякую, колеги. 

Якщо немає більше пропозицій, запитань – засідання оголошую 

закритим і всім спокійного дня, бережіть себе. 

 

КОЗИР С.В. Навзаєм, всім дякую. На зв'язку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  


