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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБОРОНИ ТА РОЗВІДКИ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 7
„10 „ жовтня 20|,9

Початок засідання Комітету 10 жовтня 2019 року о 10:00, 
вул. Садова, ЗА, кімната 1224

Головував: Завітиевич Олександр Михайлович, Голова Комітету.

Присутні: Безугла М.В., Мисягін Ю.М , Костенко Р.В., Березін М.Ю., 
Веніславський Ф.В., Верещук І.А., Герасименко I.JL, 
Здебський Ю.В., Касай Г.О . Ковальов О.І., Копитін І.В., 
Льовочкін С.В., Парубій А.В., Рахманін С.І.

Список запрошених додається.

Порядок денний прийнято (додається).

1. СЛУХАЛИ: проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та 
утримання державного кордону (реєстр. № 0905), (друге читання).

ДОПОВІДАВ: Здебський Юрій Вікторович, народний депутат України.

ВИСТУПИЛИ: Рахманін С.І., Безугла М.В., Льовочкін С.В.,
Парубій А.В., Завітневич О.М.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України за результатами 
розгляду у другому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та



утримання державного кордону (реєстр. № 0905) прийняти його у другому 
читанні та в цілому.

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: затвердження Плану роботи Комітету Верховної Ради 
України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на період другої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року -  
січень 2020 року).

ДОПОВІДАВ: Завітневич Олександр Михайлович, Голова Комітету.

ВИСТУПИЛА: Безугла М.В.

Голова Комітету Завітневич О.М. запропонував народним депутатам 
України до 15 жовтня 2019 року подати до секретаріату Комітету зауваження 
і пропозиції до Плану роботи Комітету для узагальнення та на наступному 
засіданні Комітету його затвердити.

3. СЛУХАЛИ: деякі питання діяльності робочих груп, утворених у 
Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та 
розвідки.

ДОПОВІДАВ: Завітневич Олександр Михайлович, Голова Комітету.

УХВАЛИЛИ:
- керівником діючої робочої групи для напрацювання законопроекту 

про військову поліцію визначити Верещу к Ірину Андріївну та доручити їй 
сформувати склад робочої групи.

Рішення прийнято одноголосно.

- керівником діючої робочої групи лля напрацювання проекту Закону 
щодо внесення змін до Закону України «Про протимінну діяльність в 
Україні» визначити Герасименка Ігоря Леонідовича та доручити йому 
сформувати склад робочої групи.

Рішення прийнято одноголосно.

- створити робочу групу для напрацювання проекту Закону щодо 
внесення змін до Закону України «Про національну безпеку України». 
Керівником робочої групи визначити Безуглу Мар’яну Володимирівну та 
доручити. їй сформувати склад робочої групи.

Рішення прийнято одноголосно.
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- створити робочу групу для напрацювання проекту Закону щодо 

внесення змін до Закону України «Про державну таємницю». Керівником 
робочої групи визначити Веніславського Федора Володимировича та 
доручити йому сформувати склад робочої і рупи.

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: проект Графіка засідань Комітету та робочих груп на 
період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (жовтень 
2019 року -  січень 2020 року).

ДОПОВІДАЛА: Безугла Мар’яна Володимирівна, Заступник Голови 
Комітету.

ВИСТУПИЛИ: Рахманін С.І., Завітневич О.М.

Народний депутат України Рахманін С.І. запропонував створити робочу 
групу для напрацювання проекту Закону про безпеку секретної інформації та 
проекту Закону про розвідку або працювати над цими законодавчими 
ініціативами в рамках роботи робочої групи, яку очолює Веніславський Федір 
Володимирович.

Голова Комітету Завітневич О.М. запропонував народним депутатам 
України до 15 жовтня 2019 року подати до секретаріату Комітету зауваження 
і пропозиції до Графіка для узагальнення та на наступному засіданні Комітету 
його затвердити.

«Різне»

5. СЛУХАЛИ: питання щодо доцільності включення до порядку 
денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проекту 
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
військових звань військовослужбовців (реєстраційний № 2247).

ДОПОВІДАВ: Завітневич Олександр Михайлович, Голова Комітету.

ВИСТУПИЛА: Безугла М.В.

УХВАЛИЛИ: включити до порядку денного другої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців 
(реєстраційний № 2247).

Рішення прийнято одноголосно.



4

6. Заступник Голови Комітету Безугла М.В. зробила оголошення щодо 
проведення брифінгу на тему: «Євроатлантична інтеграція у вимірі взаємодії 
Парламенту та Уряду» 10 жовтня о 12:00 у прес-центрі (кулуари, 3 поверх) по 
вул. Грушевського, 5.

7. Секретар Комітету Костенко І*.В. як керівник робочої групи 
поінформував учасників засідання Комітету про результати робочої поїздки у 
район проведення операції Об’єднаних сил 7 та 8 жовтня 2019 року.

ВИСТУПИЛИ: Герасименко І.Л., Копитін І.В., Парубій А.В.,
Верещук І.А., Рахманін С.І., Безугла М.В., Завітневич О.М.

Народний депутат України Рахманін С.І. запропонував створити робочу 
групу для оперативного реагування на події в зоні проведення операції 
Об’єднаних сил, зокрема на лінії розведення військ і засобів, а також 
звернутися до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з проханням 
визначити контактну особу, яка буде на постійній основі співпрацювати зі 
створеною робочою групою.

8. Представник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк 
запропонував створити при Комітеті робочу групу з метою напрацювання 
відповідних законодавчих ініціатив для концептуального посилення 
спроможностей держави протидіяти гібридним загрозам.

ВИСТУПИЛИ: Верещук І.А., Безугла М.В., Завітневич О.М.

Народні депутати України погодилися розглянути згадану пропозицію 
на наступному засіданні Комітету.

Голова Комітету О. ЗАВІТНЕВИЧ

Секретар Комітету Р. КОСТЕНКО


