
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації 

та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних 

меншин і міжнаціональних відносин 

11 січня 2023 року 

 

Веде засідання голова Комітету ЗАДОРОЖНИЙ А.В. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хотів би вас привітати з усіма 

новорічними та різдвяними святами І побажати всім нам перемоги в цьому 

2023 році. Сподіваємося, що вона таки настане саме в цьому.  

Наразі у нас є кворум. І в першу чергу хотів би подякувати всім 

колегам за довіру, яку мені надали, голосуючи за Постанову про призначення 

мене на посаду голови комітету. Дуже вам всім дякую.  

Окремо зазначу, що до складу комітету увійшов народний депутат 

Яковенко Євген Геннадійович, якого призначено на посаду секретаря 

комітету. Вітаю. 

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Також зміни відбулися щодо посади першого  

заступника голови комітету, на цю посаду призначено Чийгоза Ахтема 

Зейтуллайовича, якого ми всі добре знаємо. Вітаю також.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме в такому складі ми розпочинаємо роботу, і 

сподіваюсь на плідну співпрацю. 



Колеги, вам було заздалегідь надіслано проект порядку денного. 

Сьогодні планується розглянути два законопроекти, які нам доручено 

опрацювати і подати висновки до головних комітетів. В тому числі також і 

низку інших питань, зокрема, затвердити план роботи комітету на період 

дев'ятої сесії та пропозиції комітету до порядку денного дев'ятої сесії 

Верховної Ради України.  

Шановні колеги, чи є пропозиції, доповнення чи зауваження до 

порядку денного?  

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. Немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає заперечень, ставлю на голосування 

затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання.  

Хто – за?  

Я – за.  

  

ЯКОВЕНКО Є.Г. Я – за.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О.  Кузнєцов – за.  

 

КАСАЙ К.І. Голосую – за.  

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  8 осіб – за. Рішення прийнято.  

Отже, переходимо до розгляду питань порядку денного. Першим 

питанням порядку денного є проект Закону України про внесення змін до 

статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

скасування відповідальності громадян, які проживають на тимчасово 

окупованих територіях України, в населених пунктах на лінії зіткнення, є 

внутрішньо переміщеними особами (реєстраційний номер 8308) (від 26 

грудня 2022 року), поданий народним депутатом України Дмитруком та 

іншими народними депутатами. Головним комітетом з розгляду даного 

законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності.  

Шановні колеги, для представлення даного законопроекту ми 

запрошували на наше засідання його основного ініціатора – народного 

депутата України Дмитрука Артема Геннадійовича. Артем Геннадійович, 

прошу вас до слова. 

 

ДМИТРУК А.Г. Ще раз доброго дня, колеги. Дякую за запрошення на 

комітет. До вашої уваги пропонується законопроект номер 8308. Станом на 

сьогодні мешканці тимчасово окупованих територій України, прилеглих до 

лінії зіткнення населених пунктів, внутрішньо переміщені особи за загальним 

правилом несуть адміністративну відповідальність за несвоєчасне отримання 

паспорта, вклеювання фотокартки, реєстрацію… (Не чути)  

Розуміємо, що обставини, у яких змушені перебувати ці люди, дуже 

часто не дозволяють займатися подібними бюрократичними питаннями. 

Вважаю, що вимагати від них виконання відповідного законодавства було б 

неправильно, а в багатьох випадках навіть антигуманно. Протягом війни ми з 

вами скасували чимало бюрократичних процедур, які в умовах воєнного часу 

виявилися зайвими, непотрібними, навіть шкідливими для громадян. Війна 

все спрощує, а в умовах, коли йдеться про власне життя чи здоров'я своїх 



близьких, люди точно не будуть займатися додатковими бюрократичними 

процедурами.  

Тому ми з колегами пропонуємо скасувати вказаним категоріям осіб 

відповідальність за несвоєчасне отримання паспортів громадян України, 

проживання за недійсним паспортом громадянина України або без реєстрації 

місця проживання. Тобто це досить простий і чіткий законопроект, який 

знімає зайвий тягар з громадян, що постраждали від війни. Водночас він не 

несе загрози настання якихось негативних для суспільства чи держави 

наслідків, оскільки просто фіксує суспільну реальність. Коли ми переможемо 

і налагодимо мирне життя, то з вказаних категорій осіб у нас тимчасово 

залишиться лише одна – внутрішньо переміщені особи. Тоді й повернемося 

до цього питання, щоб забезпечити належний паспортний облік у мирний 

час. 

Зараз же закликаю колег підтримати даний законопроект для того, щоб 

спростити життя тим людям, які постраждали від війни. Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 

Хочу зазначити, що необхідність розробки відповідного проекту 

Закону України та відповідно актуальність його положень передбачені 

пунктом 76 плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 

рік. 

Перед початком обговорення проекту хочу зазначити, що ми 

запрошували на наше засідання представника профільного Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, який є 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово 

окупованої Російською Федерацією території України. 

Чи присутній у нас представник Мінреінтеграції, якщо так? 

 



КОЗИРЄВ П.Г. Пане Андрій Вікторович, вітаю вас! Павло Козирєв, 

заступник Верещук.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу до слова. 

 

КОЗИРЄВ П.Г.  Дякую. 

Шановний пане голово, шановні народні депутати, колеги! 

Міністерство підтримує законопроект. Більше того, скасування 

відповідальності за цією статтею, яка передбачена для мешканців тимчасово 

окупованих територій, – це одне із завдань, які визначені планом заходів з 

виконання Стратегії реінтеграції Криму та Севастополя, яку у 21-му році 

затвердив Президент України. Тобто це один із таких кроків логічних. Це 

сприятиме реінтеграції населення тимчасово окупованої території України, а 

також поліпшить становище мешканців деокупованих територій та 

територій, прилеглих до лінії бойового зіткнення. 

Ми там дрібну редакційну правку запропонували, але в цілому і по суті 

міністерство підтримує цей законопроект. Дякую. Готовий відповідати на 

питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам.  

Чи є серед народних депутатів членів комітету ті, хто бажають 

висловитись по цьому проекту?  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Доброго дня. Народний депутат Тарасенко. Є 

питання до Артема і до Мінреінтеграції. Як ви бачите питання реалізації саме 

законопроекту щодо окупованих територій? Тобто ви позбавляєте осіб, які 

проживають на даний час на окупованих територіях, адміністративної 

відповідальності. Проте ця норма зараз ніяким чином не може бути 

реалізована, тому що тільки будуть ці території деокуповані, ця ситуація, їх 

правовий статус змінюється. Тобто, чи не варто вносити зміни, як пропонує і 



наш комітет, зауваження, щодо внесення поняття "зона бойових дій". Тобто, 

які ваші пропозиції з цього приводу?  

 

ЗАДОРОЖНИЙ А.В. Міністерство відповість, чи?…  

 

КОЗИРЄВ П.Г. Не питання. Просто спочатку, я думав, автор 

законопроекту. Але тут принципового питання немає. Ви знаєте, що 

наприкінці грудня, якщо я не помиляюсь, 22-го був постановою 

затверджений оновлений варіант переліку територій, які знаходяться в 

окупації або в бойових діях, яким уніфіковано. В принципі, технологічно на 

цей перелік спирається дуже багато вже процедур, які існують або будуть 

прийняті. 

Тому я думаю, що, якщо буде таке бажання спиратись і в цьому 

питанні на перелік територій з наказу Міністерства реінтеграції, технічно це 

не буде проблемою і це можна буде врахувати.  

Дякую.  

 

ДМИТРУК А.Г. Дякую.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Ще є питання. Чи є висновок ГНЕУ по цьому 

питанню? 

 

ДМИТРУК А.Г. Так, заперечень Головного управління немає, 

наскільки інформація… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще немає висновку ГНЕУ. Ми – не головний комітет. 

 

ДМИТРУК А.Г. Да, немає висновку. Так-так-так. 

 



ТАРАСЕНКО Т.П. А чи можемо ми зараз по Регламенту приймати 

рішення щодо надання рекомендацій, якщо немає висновку ГНЕУ? Раніше у 

нас, ми традиційно на комітеті таких рішень не приймали без висновків 

ГНЕУ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо за Регламентом приймати рішення, 

оскільки ми – не головний комітет, без висновків ГНЕУ. 

Колеги, звертаю вашу увагу, що по розгляду законопроекту 

пропонується в тому числі і розповсюдити на внутрішньо переміщених осіб. 

У зв'язку з цим варто зауважити, що внутрішньо переміщені особи – це 

особи, які проживають на підконтрольній Україні території і мають 

можливість отримувати всі державні послуги, в тому числі і оформлювати 

паспортні документи та реєструвати своє місце проживання. 

Відтак обґрунтованою вважається ідея розповсюдження норм 

законопроекту не на всіх внутрішньо переміщених осіб, а лише на тих, які 

втратили паспортні документи саме під час проживання на тимчасово 

окупованій території, або на території, де велися бойові дії. 

Також звертаю вашу увагу на необхідність прив'язати норму проекту 

закону щодо звільнення від відповідальності до періоду, протягом якого 

існуватимуть обставини, що унеможливлюють оформити документи чи 

зареєструвати місце проживання. Оскільки прийняття законопроекту без 

відповідного уточнення створить можливість зловживання, вказаною 

нормою, зловживання саме вказаною нормою вже після деокупації 

відповідних територій. 

І останнє. Оскільки станом на сьогодні активні бойові дії ведуться на 

всіх напрямках тих тимчасово окупованих територій, то як наслідок лінія 

зіткнення між тимчасово окупованою територією та іншою територією 

України є динамічною і змінною. Саме це продовжує створювати суттєві 

перешкоди по визнанню та коригуванню лінії зіткнення. 



Тому рішення щодо визначення лінії зіткнення Кабінетом Міністрів 

України на дійсну дату не прийнято. Відтак оперування у законопроекті 

формулюванням – громадяни, які проживають в населених пунктах на лінії 

зіткнення – може призвести до неможливості практичної реалізації 

відповідного положення та неможливості застосувати вказану норму щодо 

осіб, які того потребують. 

Разом з тим, варто звернути увагу, що 6 грудня 2022 року Кабінетом 

Міністрів України було прийнято Постанову номер 1364, якою 

передбачається встановлення переліку територій, на яких ведуться (велися) 

бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Таким чином, 

з метою належного практичного застосування у законопроекті, я вважаю, 

доцільно провести термінологію у відповідність до існуючих нормативно-

правових актах. Вважаю, що ми в межах своїх предметів відання у своєму 

висновку повинні вказати на ці зауваження, а головний комітет зможе їх 

виправити під час підготовки проекту закону до другого читання.  

Враховуючи зазначене, ставлю на голосування наступну пропозицію: 

звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект 

Закону про внесення змін до статті 197 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо скасування відповідальності громадян, які 

проживають на тимчасово окупованих територіях України, в населених 

пунктах на лінії зіткнення, є внутрішньо переміщеними особами, 

(реєстраційний номер 8308) (від 26 грудня 2022 року), поданий народним 

депутатом України Дмитруком та іншими народними депутатами України, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.  

Хто – за?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я – за. 

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За.  



 

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрій Анатолійович. 

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О.  Кузнєцов – за.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Касай.  

 

КАСАЙ К.І. Підтримую. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Козир Сергій В'ячеславович. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Кузнєцов, ще раз.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. Кузнєцов – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Чийгоз.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Я проголосував. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 8 осіб – за. Рішення прийнято. 



Переходимо до другого питання порядку денного. Проект Закону 

України про внесення змін до Закону України "Про порядок виїзду з України 

і в'їзду в Україну громадян України" щодо порядку виїзду громадян за 

кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки 

Збройних Сил України (реєстраційний номер 8029) (від 13 вересня 2022 

року), поданий народним депутатом України Мазурашу. Головним комітетом 

з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України 

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. 

Шановні колеги, для представлення даного законопроекту ми 

запрошували на наше засідання його ініціатора, народного депутата України 

Мазурашу Георгія Георгійовича. Чи присутній Георгій Георгійович? За 

відсутності автора я коротко доповім про основні положення проекту закону. 

Законопроектом пропонується доповнити положення Закону України 

"Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" новими 

нормами, відповідно до яких зокрема передбачається наступне. Перше: в 

умовах воєнного стану для виїзду з України громадяни України, яким 

встановлено заборону на виїзд під час дії воєнного стану, повинні здійснити 

гарантійний внесок в одному з державних банків у розмірі не менше 5 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб, кошти з якого не можуть бути 

використані за межами України, передати відповідному банку нотаріально 

засвідчену заяву про добровільний обов'язок поповнювати рахунок із 

гарантійним внеском в сумі, яка дорівнює мінімуму розміру податків з 

мінімальної заробітної платні за кожен місяць або частину місяця 

перебування за кордоном під час дії в Україні воєнного стану. А також дозвіл 

відраховувати з рахунку мінімальну суму на спеціальний рахунок для збору 

коштів на підтримку Збройних Сил України після завершення кожного 

місяця, протягом якого громадянин перебуває за межами України під час дії 

воєнного стану.  

Друге. Громадяни України, які виїхали з України під час дії воєнного 

стану не на умовах, передбачених у цьому законопроекті, і при цьому не 



мають документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на 

військову службу під час мобілізації, для в'їзду в Україну мають добровільно 

перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку 

Збройних Сил України суму, яка дорівнює 10 розмірам прожиткового 

мінімуму для працездатних громадян за кожен місяць перебування за межами 

України під час дії воєнного стану. 

Додатково проінформувати також хочу, що висновок Головного 

науково-експертного управління Апарату Верховної Ради до цього 

законопроекту відсутній. 

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів пропонує даний законопроект відхилити.  

Міністерство фінансів в межах компетенції не заперечує щодо 

подальшого розгляду законопроекту, оскільки норми законопроекту не 

суперечать законам, що регулюють бюджетні відносини.  

Міністерство оборони України та Державна прикордонна служба 

України відповідно до висновків, розміщених на Урядовому порталі, не 

підтримують законопроект. Ми запрошували на наше засідання 

представників Міністерства оборони та Державної прикордонної служби. 

Якщо вони є, то прошу до слова.  

Представник Міністерства оборони. 

 

КОНЧУК Н.С. Доброго дня, шановний пане голово, шановні учасники 

засідання. Представник Міністерства оборони підполковник юстиції Кончук 

Наталія Сергіївна. Так, відповідний законопроект Міністерством оборони не 

підтримується з огляду на наступне, що прийняття цього проекту закону в 

редакції, що пропонується, суперечить все-таки Конституції України та не 

сприятиме зміцненню обороноздатності держави, оскільки відповідно до 

статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності 

є справою всього Українського народу. Також відповідно до 65 статті 



Конституції захист Вітчизни та територіальної цілісності є обов'язком 

громадян України. 

Проектом цього закону створюються умови, за яких окремі категорії 

громадян зможуть ухилитися від виконання свого конституційного обов'язку 

про захист Батьківщини та уникнути мобілізації, виїхавши за кордон, за межі 

України. Тим паче у нас перетинання державного кордону України, зокрема 

особами чоловічої статі від 18 до 60 років, визначено Кабінетом Міністрів 

України, а саме Правилами перетинання державного кордону, що 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 27.01.1995 року № 57. 

Також хочу зазначити, що відповідно до статті 33 Конституції України 

встановлюється якраз обмеження цих конституційних прав і свобод 

громадянина, що регулюється саме Законом України "Про правовий режим 

воєнного стану". І в нас відповідно до статті 8 цього зазначеного закону  під 

час дії правового режиму воєнного стану для працездатних громадян України 

може бути запроваджено  трудову повинність для виконання робіт, що мають 

все-таки оборонний характер, а також ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану. Тому вважається, що не 

може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору і так далі, шкіри, 

майнового стану, – це в нас гласить Конституція, стаття 24. А проектом 

закону саме пропонується вибірковий підхід з надання дозволу на виїзд за 

межі України. 

Тому ми не підтримуємо цей законопроект. Дякую.  

 

ЛИСЮК Ю.О. Державна прикордонна служба, Лисюк Юрій 

Олександрович. Доброго дня, шановні колеги! Ми цілком підтримуємо 

позицію Міністерства оборони, у нас вона співпадає, тому ми заперечуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за вашу позицію. 

Шановні депутати, чи є серед вас ті, хто хоче висловитись з даного 

законопроекту? 



 

ТАРАСЕНКО Т.П. Народний депутат Тарасенко. У мене є дві 

пропозиції. Перша: у нас було прийнято рішення раніше на комітеті, що без 

автора законопроекту ми законопроекти не розглядаємо, тому моя 

пропозиція сьогодні зняти даний законопроект з розгляду. А цілком 

підтримую пропозицію, позицію і Міністерства оборони, і прикордонної 

служби. Але по правилам нашого комітету я б зняв би цей законопроект з 

розгляду. 

І друге питання, прохання вже, пане голово, до вас: ставити питання не 

тільки "за", а хто – утримався і хто – проти, тому що по минулому 

голосуванню я навіть не проголосував і тому питання, трохи незрозуміло, як 

прийнялося рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачайте мене за помилку. Перший раз в перший 

клас, тому буду зараз дуже уважно ставитися до голосування, і все ми будемо 

робити, як належить. 

Хочу зазначити, що у чинному законодавстві не встановлено обов'язок 

розглядати законопроекти виключно за участі їх ініціаторів, відтак 

відсутність автора проекту закону на засіданні комітету не є підставою для 

того, щоб ми його не розглядали. Тому все ж таки я наполягаю на тому, що 

ми повинні винести свої рекомендації щодо цього законопроекту і 

продовжити працювати в цьому напрямку.  

 

КАСАЙ К.І. Рекомендація, мабуть, може тільки бути одна, колеги: 

повернути проект на доопрацювання і все, або відхилити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, з надісланої вам інформаційної 

довідки до даного законопроекту ви мали можливість ознайомитися з усіма 

зауваженнями до цього проекту закону. В той же час особливо хочу звернути 

вашу увагу, що запропонована норма, яка передбачає обов'язок окремих 



громадян, що виїхали за кордон, перерахувати кошти на підтримку Збройних 

Сил нашої держави для можливості в'їзду в Україну суперечить статті 33 

Конституції України, відповідно до якої громадянин України не може бути 

позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Та положення 

частини третьої статті 22 Конституції України, яка передбачає, що при 

прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

 Законопроект також містить положення, що суперечать одне одному, а 

саме: змінами до статті 1 закону пропонується встановити, що громадянин 

України не може бути обмежений в праві на виїзд з України та в'їзд в 

Україну ні за яких інших підстав, крім передбачених у цьому законі. При 

цьому статтю 3 закону пропонується доповнити новою частиною, відповідно 

до якої визнається можливість заборони виїзду за кордон відповідно до 

інших законодавчих чи нормативних актів. 

Також слід зауважити, що перелік категорій громадян України, які 

можуть виїздити за кордон під час правового режиму воєнного стану та 

перелік документів, необхідних для перетину державного кордону, визначені 

не в Законі України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну 

громадян України", до якого пропонується внести зміни, а в Правилах 

перетинання державного кордону України громадянами України, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року 

№57, в яких зокрема визначені категорії громадян України чоловічої статі 

віком від 18 до 60 років, яким дозволяється виїзд за межі України під час 

правового режиму воєнного стану.  

Колеги, якщо бажаючих висловитися з цього приводу більше немає, 

будемо переходити до прийняття рішення. Оскільки наш комітет не є 

головним з опрацювання даного законопроекту, ставлю на голосування 

наступну пропозицію. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з  

питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з 

пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 



внесення змін до Закону України про порядок виїзду і в'їзду в Україну 

громадян України щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий 

період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних Сил України 

(реєстраційний номер 8029) (від 13.09.2022 року), поданий народним 

депутатом України Мазурашу за наслідками розгляду в першому читанні 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

Хто – за?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За 

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бойко Юрій Анатолійович.  

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбенко Руслан.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Касай Костянтин. 

 

КАСАЙ К.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. За.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Козир Сергій В'ячеславович. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарасенко Тарас Петрович.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковенко Євген Геннадійович.  

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковлєва Неллі Іллівна.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за. Також прошу зарахувати два моїх 

голоси попередні за порядок денний і за перше питання – за, оскільки це не 

було зафіксовано. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам дуже за зауваження, все зафіксую.  

Рішення прийнято. 10 – за. Рішення прийнято. 

Переходимо до третього питання порядку денного: про план роботи 

комітету на період дев'ятої 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 план. 

У зв'язку із зазначеним, а також на виконання доручення Голови 

Верховної Ради України пропонується затвердити план роботи комітету на 

період дев'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. 

Проект плану вам всім був надісланий заздалегідь. У ньому 

відображені законопроекти, які перебувають на розгляді в комітеті або які 

вже розглянуті комітетом і очікують розгляду парламенту. Окремо в плані 

зазначено про можливість за сприятливих безпекових умов здійснення нами 

моніторингових візитів до місць компактного проживання ВПО. 

Шановні колеги, звертаю вашу увагу, що від вас не надійшло жодних 

пропозицій до розділу шостого плану, який ми пропонували подати до 

секретаріату. В той же час вважаю, що це не є критичним, оскільки ми 

живемо в постійно мінливих умовах воєнного стану, і якщо виникне потреба 

в проведенні того чи іншого заходу, то ми можемо завжди оперативного його 

організувати та провести. 

Якщо ні в кого немає зауважень та пропозицій до проекту плану, 

пропоную його затвердити. Ставлю на голосування пропозицію затвердити 

план роботи… 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Є пропозиція. Я вибачаюся, є пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Дивіться, але там у нас в плані законодавчих робіт є 

два закони: про захист персональних даних і про Національну комісію з 

захисту персональних даних, доступу до публічної інформації. Я є автором 

обох цих законів, законопроектів, і там законопроект один про захист 

персональних даних, першим автором взагалі є Голова Верховної Ради пан 

Стефанчук. 



У нас комітет, коли планував цей план, він розбив його аж на два місяці 

з різницею там в березні, в квітні, в травні розглядати ці законопроекти. Про 

Національну комісію законопроект взагалі в нас перебуває в комітеті вже 

більше як пів року. Про захист персональних даних, він недавно 

зареєстрований, але вже Комітет цифрової трансформації над ним працював, 

тому висновки в Верховній Раді вже є. Ці законопроекти однозначно не 

можна розбивати в часі, оскільки вони є спільними для розгляду. 

Тому я вношу пропозицію, щоб ми їх змістили до розгляду на лютий 

місяць в нашому комітеті і розглянули потім для внесення в зал Верховної 

Ради в першому читанні. Прошу врахувати цю пропозицію, а також щодо 

тематики круглих столів, над якими, звертаю увагу, потрібно нашому 

комітету попрацювати. Я думаю, що це потрібно обов'язково провести круглі 

столи онлайн, враховуючи безпекову ситуацію, щодо забезпечення прав 

внутрішньо переміщених осіб. Це один такий захід.  

Другий захід: щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю і стан 

реабілітації в Україні. Це захід, який можливо провести разом з Комітетом 

охорони здоров'я і Мінсоцполітики, враховуючи те, що дуже багато у нас, на 

жаль, зараз людей постраждалих і ситуація з  інвалідністю у нас 

погіршується в країні. Тому захист прав осіб з інвалідністю – це є також 

прерогативою нашого комітету.  

Окремо можна проводити захід і також важливо провести захід щодо 

захисту, обговорення законопроектів про захист персональних даних і 

Національну комісію про захист персональних даних. Якщо буде підтримка 

мого колеги пана Костянтина Касая, також вніс би пропозицію про 

заслуховування окремо, може, це навіть не захід, а заслуховування на 

комітеті міністра юстиції щодо стану пенітенціарної служби та 

пенітенціарних закладів у нас в Україні.  

Дякую. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Петрович, тоді прошу в письмовому вигляді 

внести ваші пропозиції до секретаріату. І пропоную голосувати з 

урахуванням щойно внесених пропозицій. Вас таке влаштовує?  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 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 дев'ятої сесії Верховної Ради 

дев'ятого скликання. Хто – за? 

Я – за.  

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Бойко – за.  

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Горбенко.  

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Касай. 

 

КАСАЙ К.І. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Козир.  

 

КОЗИР С.В. За. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Кузнєцов. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Тарасенко.  

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Чийгоз. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Яковенко.  

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Яковлєва. 

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 осіб – за. Рішення прийнято.  

Переходимо до четвертого питання порядку денного: про пропозиції 

Комітету до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання. 

Шановні колеги, відповідно до листа Голови Верховної Ради України 

Стефанчука Руслана Олексійовича усім комітетам дано доручення на 

виконання вимог статті 21 Регламенту Верховної Ради України забезпечити 

своєчасний розгляд пропозицій до проекту порядку денного наступної 

дев'ятої 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, перелік законопроектів, які не 

рекомендовані до розгляду як такі, що втратили свою актуальність.  

Окремо зазначу, що в переліку проектів, які не рекомендовані до 

розгляду як такі, що втратили свою актуальність, у нас зазначений лише один 

законопроект, який втратив свою актуальність, оскільки він був поданий ще 

до початку повномасштабної збройної агресії проти України і стосувався 

окремих територій Донецької та Луганської областей, обмежувався терміном 

до 1 січня 2022 року. І крім того, схожі за своїм змістом та більш адаптовані 

під сучасні реалії положення вже були прийняті Верховною Радою України 

відповідно до Закону 2456 (від 27.07.2022 року) та Закону 2468 (від 

28.07.2022 року). 

Тому, якщо ні в кого немає зауважень та пропозицій до надісланого 

проекту, ставлю на голосування пропозицію: затвердити пропозицію 

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин 

і міжнаціональних відносин до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради 

України дев'ятого скликання. Хто – за? 

Я – за. 

Пан Бойко.   

 

БОЙКО Ю.А. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Горбенко. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Касай. 

 

КАСАЙ К.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Козир. 

 

КОЗИР С.В. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Кузнєцов.  

 

КУЗНЄЦОВ О.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарас Петрович Тарасенко. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.  

 

ЧИЙГОЗ А.З. Підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковенко Євген Геннадійович.  

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковлєва Неллі Іллівна.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Голосую – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

10 голосів – за. Рішення прийнято. 



Переходимо до п'ятого питання порядку денного: про розгляд листа 

керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо погодження стимулюючих виплат Уповноваженому.  

Колеги, до нашого комітету надійшов лист керівника Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з яким ви 

заздалегідь, я сподіваюсь, мали змогу ознайомитись. Відповідне звернення до 

нашого комітету, пов'язане з неможливістю встановлення Уповноваженому 

стимулюючих виплат самому собі у зв'язку з конфліктом інтересів. Рішення 

комітету від 21 вересня 2022 року щодо погодження Уповноваженого 

стимулюючих виплат було прийнято на період вересень-грудень 2022 року. 

Тому сьогодні пропонується розглянути питання щодо погодження 

відповідних стимулюючих виплат на 2023 рік. 

Для більш детальної інформації хотів би надати слово керівнику 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Романюку Роману В'ячеславовичу. Прошу. 

 

РОМАНЮК Р.В. Доброго дня, шановний Андрію Вікторовичу, 

шановні народні депутати. Я перш за все хочу щиро подякувати народним 

депутатам і комітету загалом за позитивну підтримку рішення про 

стимулюючі виплати Уповноваженому в минулому році. І власне, оскільки 

сьогодні ми маємо вже новий 2023 рік, з огляду на ситуацію, що до відання 

комітету якраз належить діяльність Уповноваженого Верховної Ради 

України, дійсно як ви вже відмітили щодо неможливості встановлення сюди 

самому стимулюючих виплат, є потреба, власне, відповідно до положення 

про преміювання затвердженого в Секретаріаті Уповноваженого встановити 

відповідні стимулюючі виплати. 

З огляду на те, що Уповноважений інтенсивно працює і доволі часто 

знаходиться і на небезпечних територіях, велика кількість міжнародних 

закордонних відряджень, зокрема, і сьогодні практично цілу ніч надзвичайно 

важкі, непрості переговори з Уповноваженою Російської Федерації 



Москальковою щодо врегулювання питань повернення військовополонених, 

цивільних заручників та ряд інших можливих питань для України. Прошу 

розглянути комітет щодо питання щодо погодження Уповноваженому 

Верховної Ради України з прав людини на 2023 календарний рік в межах 

економії фонду оплати праці: надбавку за інтенсивність праці у розмірі 100 

відсотків посадового окладу, щомісячну премію в розмірі до 400 відсотків 

посадового окладу і одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення під 

час надання щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати, 

а також одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових 

питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.  

Це дасть можливість Уповноваженому отримувати достойний рівень 

оплати праці, закріплений відповідно до чинного законодавства. Прошу 

підтримати шановних народних депутатів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, чи є у когось запитання до 

виступаючого?  

Звертаю увагу, що в умовах воєнного стану Уповноваженому належить 

надзвичайно великий об'єм роботи та відповідальність, які не можуть 

співставлятися виключно з його посадовим окладом. 

З урахуванням значного навантаження та ненормованого робочого часу 

в умовах воєнного стану, враховуючи, що питання діяльності 

Уповноваженого знаходяться в предметі відання нашого комітету, пропоную 

наступне рішення. Погодити Уповноваженому Верховної Ради України з 

прав людини на 2023 рік в межах економії фонду оплати праці: перше – 

надбавку за інтенсивність праці в розмірі 100 відсотків посадового окладу, 

щомісячну премію в розмірі до 400 відсотків посадового окладу, одноразову 

матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у 

розмірі середньомісячної заробітної плати, одноразову матеріальну допомогу 

на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної 

заробітної плати.  



Хто – за?  

Я – за.  

Пан Бойко. 

 

БОЙКО Ю.А. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Горбенко. 

 

ГОРБЕНКО Р.О. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Касай. 

 

КАСАЙ К.І. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Козир Сергій В'ячеславович. 

 

КОЗИР С.В. Да. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузнєцов Олексій. 

 

КУЗНЄЦОВ О.О. За.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарасенко Тарас Петрович. 

 

ТАРАСЕНКО Т.П. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Взагалі я думаю, що на такі зустрічі, які зараз проходять 

в Стамбулі, думаю, що було би правильним, коли б нам Уповноважений 



запропонував би взяти участь. Наприклад, з Москальковою я особливо 

знайомий, вона до мене в камеру приходила, і взагалі я би ввів би санкції 

проти цієї падлюки. Але по зустрічі, думаю, такі зустрічі треба, щоб 

представник нашого комітету теж був. 

Підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Добре, дякую. 

Яковенко Євген Геннадійович. 

 

ЯКОВЕНКО Є.Г. За. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яковлєва Неллі Іллівна. Не почув, вибачте.  

 

ЯКОВЛЄВА Н.І. Підтримую. Голосую – за. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже. 

10 осіб – за. Рішення прийнято. 

Переходимо до питання "Різне". Чи є в когось інформація, якою б ви 

хотіли поділитися з народними депутатами членами комітету? 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Так, у мене… (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже погано чути вас, Ахтем Зейтуллайович. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. …так деякі зміни у нас є в комітеті. Було б добре… я 

кажу так, як… зараз чути? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз краще. 

 



ЧИЙГОЗ А.З. А, я хочу запропонувати, так як зміни є деякі в нас в 

комітеті, щоб ми, скажемо так, очно зустрілись всі і почали працю, як і 

раніше. От сьогоднішнє засідання таке у нас, десь якесь там, скажемо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Беземоційне. 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Так, беземоційне, тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це перше засідання у мене, тому ви мене повинні 

зрозуміти, я керую… 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Я думаю, що тут нашим колегам треба підтримати. І 

тому, мабуть, ми зустрінемось очно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене зустрічна пропозиція: я пропоную вам і всім 

членам комітету 12 числа після закінчення пленарного засідання десь о 17:00 

зібратися у мене в кабінеті та провести неформальні перемовини у більш 

теплій… 

 

ЧИЙГОЗ А.З. Обстановці. Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам дуже, дякую вам дуже. 

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

Засідання оголошую закритим. До зустрічі! 


