
 

СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань  державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 

24 квітня 2019 року 

Веде засідання  Голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги. У нас на нашому 

засіданні присутні 9 членів комітету, що відповідно до Закону "Про комітети 

Верховної Ради" надає мені можливість оголосити засідання нашого комітету 

відкритим.  

Перед тим, як голосувати порядок денний, я би хотів привітати всю 

країну із тим, що у нас відбулося день народження Олени Володимирівни 

Ледовських. (Оплески)  

У нас на нашому засіданні присутні 9 членів комітету, що відповідно 

до Закону "Про комітети Верховної Ради" надає мені можливість оголосити 

засідання нашого комітету відкритим.  

(Шум у залі) 

  

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Извини, пожалуйста. До речі, 6 числа звонит 

Тручинов и говорит: "Поздравляю тебя с днем рождения – это самый 

светлый праздник между двумя турами". Так и Сергей Владимирович сейчас.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так що, ми повторимо далі? По два рази… 

Шановні колеги, вам роздано проект порядку денного. Якщо немає 

заперечень, прошу підтримати його за основу. 

Хто – за? Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.  

Рішення прийнято одноголосно. 

Чи є зміни, доповнення?  

 



ФЕДОРУК М.Т. Є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ Да, будь ласка, Микола Трохимович. Ви хочете 

Чернівці розглянути?  

 

ФЕДОРУК М.Т. Ні. Ні, ні, ні. Поки ні. До речі, про Чернівці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То ми мера поновили. Я ж чого вас, я ж чого вас… 

 

ФЕДОРУК М.Т. Я вітаю. Но це є наша вина, що ми не призначили. 

Чого його знімали, тому що ми не призначили перевибори міської ради. Оце 

наша вина в цьому є. Але я не по цьому.  

Прошу зняти друге питання з порядку денного. Ми з Олексієм 

Олексійовичем врегулювали його шляхом переговорів і вирішили його дуже 

просто. Там треба… не треба перейменовувати село, а просто голові, 

сільській голові… Ні, поміняти печатку. Да. І все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ану, можна ще раз включити Миколу Трохимовича, 

щоб я зрозумів…  

Колеги, нема  заперечень, щоб зняти друге питання з розгляду?  

 

_______________. Немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає, то тоді хто за те, щоб затвердити 

порядок денний з вилученням питання номер два порядку денного?  

Хто – за? Дякую.  

Хто – проти? Немає.  

Хто утримався? Немає.  

Рішення прийнято одноголосно. У нас (для стенограми) 11 членів 

комітету присутні на цей момент.  



Ми переходимо до розгляду першого питання порядку денного: про 

проект Закону про внесення змін до Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» щодо захисту прав ветеранів військової служби 

(реєстраційний номер 4834). Доповідає голова підкомітету Шкрум Альона 

Іванівна.  

Будь ласка, Альона Іванівна. 

 

ШКРУМ А.І. Доброго дня, колеги! Я не заберу багато вашого часу, 

тому що тут чисто технічна у нас проблема з цим законопроектом. На жаль, 

він вносить зміни в ту статтю, яка вже вилучена з цього закону, тобто він 

вносить зміни в ту статтю, якої вже немає, тому що вона була вилучена 

іншим Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення пенсій в 2017 році, в кінці 2017 року. Тому нам в 

будь-якому випадку, ну, ми його навіть не можемо по суті розглянути. Я би 

просила повертати на доопрацювання і попросити перевнести, можливо, 

навіть цю ідею, але з врахуванням того, що цей закон в 2017 році вже був 

змінений. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановна Альона Іванівна.  

Колеги, чи є запитання до Альони Іванівни? А чи є хтось із 

представників авторського колективу? Немає. І відповідно до них запитань 

теж немає. Шановні колеги, хто хотів висловитись? Якщо немає бажання 

висловитись, то пролунала у нас одна пропозиція: повернути автору на 

доопрацювання. Так, Альона Іванівна? Чи є інші пропозиції? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає, хто за таку пропозицію, прошу 

голосувати. Хто – за? Дякую.  



Хто – проти? Немає.  

Хто утримався? Немає.  

Рішення прийнято одноголосно. Ми вичерпали це питання порядку 

денного. У нас доповіді з цього питання не буде за будь-яких обставин.  

Тоді ми переходимо до другого питання порядку денного: про 

інформацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України стосовно питань підтримки осіб, 

позбавлених особистої свободи у зв’язку з їх громадською або політичною 

діяльністю незаконними збройними формуваннями, окупаційною 

адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово 

окупованих територіях України та/або території Російської Федерації. 

Інформує начальник відділу Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій Ігор Олександрович Гриб.  

Ігорю Олександровичу, у мене одне питання до вас. Ми це питання 

переносили з минулого разу, а що минулого разу у нас сталося, якщо можна, 

коротко, одною хвилиною десь там у доповіді ви про це скажете, так? Дякую. 

І скажіть мені, будь ласка, скільки вам треба часу на доповідь?  

 

ГРИБ І.О. 10-15. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 хвилин таймер поставте, будь ласка. Да, будь 

ласка,  Ігор Олександрович. 

 

ГРИБ І.О. Доброго дня. Я хочу представити вам коротеньку 

презентацію про те, що зроблено відділом у 18-му році, а потім я 

аргументую, чому ми… для чого це зробили.  

В минулому році для врахування питань надання допомоги особам, 

позбавлених особистої свободи, Кабінетом Міністрів було прийнято 

Постанову 328 в квітні місяці стосовно затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених в Державному бюджеті Україні.  



Потім приймалися відповідні подальші постанови відповідно до 

Регламенту Кабінету Міністрів, потім влітку вийшов Указ Президента  

України стосовно застосування стипендії імені Левка Лук'яненка, який 

врегульовує питання надання цих стипендій особам - громадянам України за 

їх громадську політичну діяльність, які постраждали внаслідок… які 

борються за незалежність України, її територіальну цілісність і так далі. 

Потім далі приймалися, фактично до листопада місяця приймалися 

відповідно далі підзаконні і внесення змін в Закон про Державний бюджет. І 

на кінець року фактично ми в реальному режимі спромоглися виплатити 77 

особам цю допомогу в сумі кожному по 100 тисяч гривень. Вносились також, 

продовжувались вноситися подальші зміни, я так лаконічно покажу для чого, 

для чого ця допомога була направлена. Вона була направлена для допомоги 

сім'ям політв'язнів. Чому? Тому, що із 77 осіб, в інтересах яких виплачена ця 

допомога, один тільки отримав її сам, а 76 сімей – це ті сім'ї наших 

політв'язнів, які знаходяться в тюрмах Російської Федерації і на тимчасово 

окупованому Криму. 

Для того, щоб визначити цю категорію осіб, яким чином ми могли б 

виплатити ці кошти, ми користувалися загальноєвропейським 

законодавством, резолюціями ПАРЄ,  відповідно іншими документами.  

І до чого ж… це список осіб, які отримали бюджетні кошти, були не 

надані минулого року 54  особам, які теж писали заяви, але вони не змогли 

отримати, тому що не… на нашу, на думку комісії, вони не підпадають під ці 

положення, цієї постанови.  

Так от, я підхожу до головної думки. На сьогоднішній день війна на 

сході України, неоголошена агресія Російської Федерації продовжується 

шостий рік, і страждають наші люди. І вже шостий рік це питання 

законодавчо не врегульовано. Зараз сім законопроектів знаходяться у 

Верховній Раді. З них ті, які  могли  бути прийняті, зараз на сьогоднішній 

день тільки два.  

Я хочу звернутися до … для того, щоби ми могли надавати допомогу 



не тільки цим 77 особам, яких ця комісія наша визначила, але й визначити 

категорійність осіб, які постраждали внаслідок агресії на сході України, на 

території Донецької і Луганської областей, зараз які на тимчасово 

окупованих територіях, без врегулювання законодавчо цього питання – 

надання статусу, цим особам статусу, визначення критеріїв оцінки 

законодавчо, в подальшому неможливо в повній мірі забезпечити захист 

громадян України, які страждають  від цієї агресії.  

Тому ми звертаємося до вашого комітету, пане головуючий, з 

проханням з таким, що коли буде винесене питання на розгляд Верховної 

Ради,  зазначене питання, це може бути два законопроекти: 8205, який 

представляв народний депутат Шухевич; або 8337 – це внесення змін у Закон 

"Про боротьбу з тероризмом" (суб'єкт внесення - Ірина Геращенко), - підійти 

до цього питання, як-то кажуть, поставитись відповідним чином, і в 

максимально короткі терміни щоби ми могли цей закон прийняти.  

Попередні консультації з Іриною Геращенко у нас, звичайно, 

проходили. Значить, було, ну, скажемо так, сказано, що найближчим часом, в 

травні місяці, Верховна Рада повернеться до розгляду цих законів.  

Тому у нас дуже велике прохання теж до вашого комітету відповідним 

чином віднестись до відпрацювання цих законів, бо без них ми не зможемо, 

на жаль, захистити права наших громадян. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Олександрович. Ви просили 15, а 

вклалися в 5. Це дуже добре.  

Але, шановні колеги, чи є у когось запитання? А можна я задам перше 

запитання?  

А скажіть, будь ласка, а хто оплачує адвокатів? Ну, якщо ми говоримо 

про те, що це інформація про питання підтримки осіб, позбавлених особистої 

свободи. Я розумію, що їм всім важливий статус, але їм важливіше, перше, 

мати кваліфікованого і якісного адвоката. Хто оплачує адвокатів?  



 

ГРИБ І.О. Дивіться, тут ведеться розмова про категорії. Ті громадяни, 

які знаходяться в тюрмах в Росії, Міністерство закордонних справ має 

відповідну статтю, і вони це роблять. В них кошти на це виділяються, вони 

це роблять.  

Гірша ситуація стоїть з нашими політв'язнями, які знаходяться  в 

тюрмах в Криму. Чому? Тому що це територія України і МЗС там не може 

здійснювати відповідно виплати адвокатам, тому що це тимчасово окупована 

територія українська. Зрозуміло?  

І зовсім погана стоїть ситуація, геть вона не вирішується, це ситуація в 

окремих регіонах, окупованих регіонах Донецької, Луганської областей. Там 

взагалі жодним чином це питання не врегульовано.  

Сім'ї політв'язнів отримали допомогу тільки 100 тисяч гривень. Я маю 

на увазі, яка була виплата проведена нами в листопаді-грудні минулого року. 

Все. Більше ніякої, ну, допомоги не надавалося.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тобто чи правильно я розумію, що захист в 

Криму оплачують самі постраждалі і їх сім'ї, захист на території окупованій 

Донецької і Луганської областей оплачують самі сім'ї і держава не 

допомагає?  

 

ГРИБ І.О. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друге питання. Скажіть, будь ласка… 

 

ГРИБ І.О. Я вибачаюсь. Оці 100 тисяч, що виділялись сім'ям, от із них 

там однією строкою було написано "також для правової допомоги", для оцих 

речей. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, ви знаєте, приблизно розуміючи, скільки коштує 



правова допомога, я переконаний, і ті терміни, на жаль, як наші хлопці 

перебувають у в'язниці, це абсолютно неспівставні речі.  

Друге. Скажіть будь ласка, хто координує захист? Чи ваше 

міністерство, чи Міністерство юстиції? Хто здійснює координацію, 

юридичну координацію захисту наших людей, які перебувають в місцях 

позбавлення волі на окупованих територіях або на території Російської 

Федерації? 

 

ГРИБ І.О. 8 червня минулого року відбулась нарада у Президента 

України з родинами політв'язнів, де було сказано, що буде створений орган, 

який буде займатися обміном, Координаційна рада при Президентові України 

стосовно цих питань: обміну, надання допомоги і так далі. В червні, 8 червня 

минулого року. Цей орган так і не був, на жаль, створений.  

Тому фрагментально цими питаннями, я ще раз кажу, займається 

Міністерство тимчасово окупованих територій, стосовно надання цієї 

допомоги в сумі аж 100 тисяч гривень, які, ви самі правильно сказали, що це 

є, ну, доволі символічна сума. Тому що вона там призначена і на адвокатуру, 

і на поїздки родичів політв'язнів для провідування своїх рідних, які сидять за 

ґратами, ну, практично на все. Тому – ніхто, координаційно – ніхто, нема в 

Україні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді у мене… Я просто не хочу далі, у мене тут є 

перелік питань, але я вже розумію відповіді і просто не хочу їх задавати. Так, 

а, може, нам краще підготувати законопроект, який би вирішував на рівні 

бюджету такі питання? Ну, за будь-яких обставин, напевно, з точки зору 

логіки і системи роботи, треба було би виділити якусь суму коштів в 

державному бюджеті, визначити жорстко розпорядника, який би займався 

залученням адвокатів. Якщо родина хоче сама залучати, це, звичайно, їхнє 

питання, і тут на них впливати не можна в жодному разі. Але якщо вони 

звертаються про допомогу до української держави, то ми повинні віднайти 



для них захисників нормальних, ми повинні координувати захист. Бо по-

інакшому це все не працює. Один говорить одне, другий говорить друге, 

третій говорить третє. Ну, я просто трошки розумію, що таке будувати 

систему захисту, і тому розумію, наскільки важлива тут координація, щоб ми 

говорили одними словами. Тому що, якщо ти зробив помилку в одній  справі, 

то її обов'язково використають в іншій.  

Плюс, звичайно, нам треба по захисту наших хлопців, також щоб цей 

орган координував  не лише захист, щоб цей орган координував й 

інформаційну програму по їх підтримці як в Україні, так і за межами 

України. Так само, на жаль, як член української делегації в Парламентській 

асамблеї, я би міг сказати, що ми робимо все від нас залежне. Але, на жаль, 

нас  ніхто не координує. Ми в 90 відсотках робимо це, пробачте,  навпомацки 

і самі.  

Тому це… може, ми би говорили не про законопроект, який є, а про те, 

що треба розробити нормальний законопроект, який би вирішував це 

питання системно. Бо ми розуміємо і кількість людей, які в нас зараз 

перебувають  там у в'язниці, і хто ці люди і так далі. Може, так, може, цим 

шляхом піти, пане Ігор?  

 

ГРИБ І.О. Ну, ви правильно кажете.  

Ну, давайте ми будемо покроково. Дивіться, тут стоїть питання 

визначення статусу. От в нас створена ця комісія, яка надає цю допомогу, да? 

І от ми коли починаємо, беремо якийсь кейс, якоїсь особи – да? – ми 

починаємо шукати, яким чином доказати,  що ця людина підпадає під дію 

цієї постанови. Ну, ви ж розуміємо, це бюджетні кошти, і я потім буду за це 

звітуватися, що ми там дали.  

А де його знайти? Справи є таємні, справи є, які в Російській Федерації 

– да? От  ж документ по Вигівському, там у нього, в батька один, вибачте 

мені, сфотографований вирок суду – все, більше жодного документу нема.  

Має бути закон – перше – який би визначив статус, причому статус 



осіб… У нас особи, які в Криму страждають, це відрізняється дуже від тих, 

які страждають у Донецькій і Луганській області на окупованих територіях. 

Це різні зовсім кейси. І ті, що в Росії, це вже треті. В кожній цій групі є свої 

особливості, які треба визначати і виділяти.  

Тому треба мати закон, який би визначав критерії: хто, як, чого. Ну, 

тобто статус фактично, за те ми і говоримо. Чому? Тому що постанова, ну, не 

дає можливість… В ручному режимі - це неправильно. Те, що ми зараз 

робимо, да, ми робимо, ми надаємо. Але ми тільки можемо охватити до 77… 

в інтересах 77 осіб, і то, це 100 тисяч гривень. Ну, це не вирішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, дивіться, вибачте, що я так просто трішки 

більше з вами дискутую, можливо, колеги приєднаються до дискусії, але мені 

здається, що це не зовсім правильний підхід: сказати, що "дивіться, люди, ми 

вам дали якийсь статус". Як ви кажете, ви хочете їм надати статус політичних 

в'язнів. Від того, що ми українським законом надамо їм цей статус, повірте, з 

точки зору, ну, Російської Федерації це само собою їм байдуже, але навіть з 

точки зору міжнародного права це буде завжди під сумнівом. 

 

ГРИБ І.О. Там не говориться, "політв'язні" – ніде такого немає. Такого 

словосполучення: "осіб, які постраждали внаслідок…" 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, добре. Але ми зараз говоримо про підходи. Ви 

говорите так: "Давайте ми дамо їм якийсь умовний статус, ви ділимо їм, там, 

100 тисяч гривень – і хай вони самі займаються". Ну, напевно, це 

неправильний підхід з точки зору держави. Тому я і кажу, може, нам 

концептуально… Ну, я би говорив про інше, я би говорив про те, що ви як 

орган центральної влади, спеціально уповноважений для виконання 

аналогічних функцій, повинні бути визначені розпорядником бюджетних 

коштів в частині організації і координації допомоги держави Україна по 

юридичному захисту тих осіб, які незаконно утримуються і позбавлені волі 



на території Російської Федерації і на окупованих територіях. 

Так, можливо, вам необхідно критерії, по яких ви тих, хто захоплений 

там, включаєте до ваших списків, але це один із елементів. Ви повинні 

залучати адвокатів, ви повинні мати для цього можливості, ви повинні 

координувати захист, ви повинні збирати захисників, проводити якісь 

наради, розуміти, в якому контексті вони ведуть захист. Бо один іде по 

порушенню міжнародного морського права, другий каже "це неправильно" і 

йде своїм шляхом і так далі. Там же разброд и шатание. І вони сьогодні, ви 

правильно сказали, частині з них виділили по 100 тисяч гривень, і далі 

залишили їх, ну, по суті, давши ці гроші, залишили їх один-на-один з тими 

проблемами, які вони мають. А мені здається, що держава повинна робити 

більше в цій ситуації. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, так тому я ж і кажу, тому я і кажу, що ви 

говорите про один концепт, а, може, цей концепт треба міняти? Може, треба 

говорити, що недостатньо лише підтримати законопроект шановного пана 

Мустафи Джемілєва? А, можливо, нам треба звернутися до Кабінету 

Міністрів за наслідками нашого сьогоднішнього  обговорення із проханням 

все-таки запропонувати законопроект, який би розв'язував цю систему 

комплексно? І саме розв'язував її, а не просто передавав гроші сім'ям для 

того, щоб вони там далі самі боролися. Ми як держава повинні показати цим 

людям і довести їм, що ми як держава їх захищаємо. Не просто дали гроші - і 

порпайтесь самі.  

Знову-таки, я ще раз кажу, це питання для дискусії, це не є там якесь 

твердження. Я би це бачив так. Я би це бачив так, якби хтось спитав моєї 

думки.  

 

ГРИБ І.О. Ви правильно кажете, тому я і почав на початку розмову, що 



була нарада у Президента, там, де мала бути  створена  ця координаційна 

рада, яка б цим і займалася. Чому? Тому що за кордоном, і ще раз я 

повторюю, гроші виділяє МЗС. Ну, це їх там,  таких осіб 31 особа всього-на-

всього, щоб ви розуміли, 31 особа. Ну, це не вирішення питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, але пане Ігор, так тоже не може бути. Закордон 

виділяє МЗС, сюди ніхто не виділяє, а сюди виділяє хтось третій, а туди 

виділяє... Ну, коли у нас чотири відповідальних за одну проблему, ну, це ж 

означає, що у нас нема відповідальних за вирішення цієї проблеми.  

 

ГРИБ І.О. В комплексі воно не вирішується. Це питання потребує 

комплексного вирішення. Ну, в даному випадку тут я кажу тільки  зараз за 

статус. А комплексно воно не вирішується, на жаль.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто, чому я настільки, ну, скажімо так, трошки 

глибше в цій темі, бо я періодично спілкуюся з хлопцями, які захищають 

кримських татар в Криму, тому я розумію цю проблематику. Я розумію, 

припустимо, чого їм не вистачає і чого вони би хотіли як люди, які  

допомагають нашим там триматися і захищати себе.  

Тому я не знаю, я не знаю, що робити. Зрозуміло, що вашу інформацію, 

ми-то до відома приймемо, але за наслідками цього обговорення я би все-

таки пропонував комітету звернутися до Кабміну із проханням все-таки 

якось комплексно це питання розглянути. Бо насправді, я ж кажу ще раз, дати 

людям гроші, і то не всім, і сказати: "Хлопці, далі займайтеся самі", – ну, це 

не зовсім правильно з точки зору держави.  

Колеги, у кого є питання до пана Ігоря? Да, будь ласка. Олена 

Володимирівна Ледовських. В мікрофон, Олена. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. .....є до Ігоря Олександровича. Минулого разу ми 

говорили про те, що ми не бачили тут ні одного разу міністра цього 



міністерства. І, будь ласка, в мене ще раз прохання до керівництва комітету: 

давайте все ж таки особисто запросимо міністра розібратися комплексно в 

питаннях, які сьогодні розглядає комітет, і минулого разу, і сьогодні, і таке 

інше. Міністр на місці? 

 

_______________. Він зараз у відпустці… (Не чути) 

  

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Супер! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто проінформую комітет, що 19 березня цього 

року я скерував лист на ім'я Прем'єр-міністра Володимира Борисовича 

Гройсмана саме з цього питання, що, на жаль, ми як комітет не задоволені 

представництвом міністерства на засіданнях нашого комітету і вважаємо це, 

ну, скажімо так, м'яко, неповагою до нашого комітету. При всій повазі до вас, 

Ігор Олександрович, але все-таки я думаю, що хоча би заступник міністра міг 

би на комітет прийти. Ще раз, цей закид не в вашу сторону, а закид в сторону 

вашого керівництва. 

Колеги, у кого ще є питання? Альона Іванівна Шкрум. А потім Андрій 

Олександрович Река. 

 

ШКРУМ А.І. Дякую. 

У мене уточнююче питання, тому що я не зовсім, мабуть, зрозуміла. 

Ми десь рік назад, можливо, більше, спілкувались на засіданні комітету з 

заступником міністра, і він казав про те, що ви готуєте такий комплексний 

законопроект. Тобто не пан Джемілєв, ні Ірина Геращенко, ні інші люди, які 

подали ці законопроекти (ви сказали, що їх уже сім), а ще міністерство рік 

назад почало готувати і мало внести через Кабмін такий законопроект. Чи є 

якась взагалі робота, чи готується такий законопроект, чи ви його 

підготували і внесли через народних депутатів, що там відбувається? 

Дякую. 



 

ГРИБ І.О. Ну, мій відділ якраз цим і займався, ми його підготували. 

Але він не комплексний, от як сьогодні казалось, там, де задіяти туди і 

інформаційні речі і так далі, і так далі, а він стосувався визначення статусу 

громадян, які постраждали, і відповідні соціальні гарантії цих громадян. Але 

потім, коли ми його вже напрацювали і пішли працювати далі, тобто чи 

запускати його, чи ні, ми прийшли до висновку, що у Верховній Раді існує 

сім, вже існує, зареєстровано сім законопроектів. Якщо ми запустимо ще наш 

один, восьмий, тут ще Мінсоц, вони наробили свій, паралельний зробив на ту 

ж тему практично, ми з ними зустрічалися. Знаєте, як два паралельних, з 

нюансами. Ну, воно стало нам недоцільно, ми прийшли до думки, що краще 

нам взяти якийсь уже оцей, який є вже тут, і його доопрацювати відповідним 

чином, ніж вносити новий і там добиватися його прийняття. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Андрій Олександрович Река. 

 

РЕКА А.О. Частину мого питання Альона Іванівна сказала. А я 

підтримую Олену Володимирівну з тим, що треба повторно звернутися, і 

трішки слів, як ви вмієте, підібрати кращих. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я спробую. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Я готова в п'ятницю задати Прем'єр-міністру… 

(Не чути) 

  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Володимирівна. Це буде, як кажуть у 

Львові, помічне, це буде дуже помічне. Але листа ми все одно підготуємо, за 

наслідками в тому числі і сьогоднішнього нашого засідання. 



У нас на засіданні присутній представник Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Оксана Олегівна Горбачова. 

Оксана Олегівна, можливо, декілька слів ви хочете сказати? І мені дуже 

важливо почути щодо вашої координації з міністерством, якщо така є. 

Якщо можна, до мікрофону, тому що в нас, на жаль, йде стенограма 

електронна і нам… 

 

ГОРБАЧОВА О.О. Доброго дня. 

На жаль, я не можу по цьому питанню висловити позицію Секретаріату 

омбудсмена, оскільки питання, яке відноситься до компетенції управління, 

яке я представляю на засіданні комітету Верховної Ради, було знято, тобто це 

щодо захисту прав ветеранів військової служби. Тому, на жаль, з питання, 

яке щойно розглядається, на жаль, не можу висловити позицію Секретаріату.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів. Добре, вибачте.  

Колеги, хто ще хотів висловитись? Якщо нема бажаючих висловитись, 

то тоді я би з вашого дозволу запропонував наступне рішення: звичайно ж, 

прийняти до відома інформацію; і другим пунктом – звернутися із листом до 

керівництва Кабінету Міністрів щодо підготовки і розробки законопроекту, 

який би комплексно вирішував питання підтримки громадян України, 

позбавлених особистої свободи у зв'язку із їх громадською або політичною 

діяльністю, на території країни-агресора – Російської Федерації і на 

тимчасово окупованих українських територіях. Немає заперечень, колеги? 

 

_______________. Немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за таке рішення, я прошу проголосувати. 

Дякую. Хто - проти? Немає. 

Хто – утримався? Немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 



Ми вичерпали на сьогодні порядок денний у зв'язку із тим, що ми 

зняли друге питання з порядку денного. І ми переходимо до "Різного".  

Я би хотів зазначити в "Різному" декілька речей. На виконання рішення 

комітету ми підготували лист на адресу Голови Верховної Ради України 

щодо невключення до порядків денних законопроектів, які розроблені нашим 

комітетом. Ми, до речі, отримали листа за підписом першого заступника 

Керівника Апарату – керуючого справами Боднара. Я написав ще одного 

листа пану Голові, що ми не зверталися до пана Боднара, у мене нема питань 

жодних. І я вважаю це, ну, таким специфічним відношенням до нашого 

комітету. І відтак, ми підготували другий лист пану Парубію і його уже 

передали. 

Я хочу повідомити вас, що 13 травня, у понеділок, о 13 годині в 

кабінеті 12 на Грушевського 18/2 проходитиме комітетський круглий стіл з 

обговорення проекту Закону України про адміністративну процедуру 

(реєстраційний номер 9456). Круглий стіл відбудеться за сприяння та 

підтримки проекту Європейського Союзу "Підтримка комплексної реформи 

державного управління в Україні" (EU 4 PAR) та проекту Академії Фольке 

Бернадот та місцевого самоврядування.  

Секретаріат комітету зробить опитування щодо бажання членів 

комітету прийняти участь, і я запрошую всіх, хто бажає, прийняти участь в 

роботі комітету. Ще раз наголошую, 13 травня (це понеділок сесійного 

тижня) о 13:00. 

Є пропозиція також, оскільки 13 травня у нас буде круглий стіл по 

адмінпроцедурі, можливо, є необхідність внести зміни до плану роботи 

комітету і перенести запланований на 13 травня в Мукачевому, перенести 

круглий стіл, який було заплановано в Мукачевому ("Питання реалізації 

Закону України щодо добровільного приєднання територіальних громад") на 

іншу дату, яку ми визначимо в робочому порядку. Немає заперечень, колеги? 

 

_______________. (Не чути) 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що оскільки це зміни до плану роботи 

комітету, я думаю, що це треба проголосувати.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую.  

Хто – проти? Немає. 

Хто – утримався? Немає.  

Рішення прийнято одноголосно. 

І є пропозиція теж перенести круглий стіл, який ми планували провести 

17 травня, проблематика: "Правовий статус органів місцевого 

самоврядування, які розташовані на тимчасово окупованій території", - на 

іншу дату, ми теж її погодимо в робочому порядку. Немає заперечень, 

колеги? 

Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую. 

Хто – проти? Немає. 

Хто – утримався? Немає. 

Рішення прийнято одноголосно.  

У нас Українська асоціація районних та обласних рад звернулася до 

міністерства нашого, і в тому числі до нашого комітету, щодо проведення 

наради щодо обговорення та формування пропозицій вирішення питань 

подальшого функціонування районних рад, на території яких утворено одну 

чи декілька об'єднаних територіальних громад.  

Ну, це стара проблема, яку ми всі розуміємо. І, я не знаю, від мене є 

пропозиція запропонувати нашим колегам Олені Петрівні Бойко і Миколі 

Трохимовичу Федоруку прийняти як головам відповідних підкомітетів, 

прийняти участь в цій нараді. Немає заперечень? 

Ну, тоді це технічне питання, будемо вважати, що ми його вирішили. 

І у нас є лист від Міністерства регіонального розвитку, в якому 

Міністерство регіонального розвитку просить делегувати до участі в робочій 

групі щодо внесення змін… розроблення законопроекту щодо внесення змін 

до проекту Закону України про місцеві вибори Олену Петрівну Бойко. Немає 



заперечень, колеги? Ну, це питання її підкомітету, тому я теж так думаю, що 

в нас не буде заперечень. 

Колеги, у кого є ще якісь заяви, оголошення в "Різному"?  

І просили партнери комітету і громадські організації, які сприяють 

діяльності комітету, просили поінформувати, що вони підготували низку 

досліджень для використання в законотворчій роботі, якщо це буде комусь 

цікаво. Зокрема, йдеться про джерела доходів місцевих бюджетів, конфлікти 

в об'єднаних територіальних громадах і фінансова децентралізація в 

контексті реформування місцевого самоврядування: впровадження, 

результати, проблеми, пропозиції та перспективи.  

Якщо когось буде цікавити, секретаріат буде готовий забезпечити цією 

інформацією членів комітету. 

У мене на цьому все. Колеги, якщо ні в кого немає заяв, скарг і 

пропозицій, я дякую всім. І оголошую засідання комітету на сьогодні 

закритим. 

 

 


