
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБОРОНИ ТА РОЗВІДКИ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 9
„ЗО „ жовтня

Початок засідання Комітету ЗО жовтня 2019 року о 14:30, 
вул. Садова, ЗА, кімната 1224

Головував: Завітневич Олександр Михайлович, Голова Комітету.

Присутні: Забродський М.В., Безугла М.В., Костенко Р.В., Березін М.Ю., 
Веніславський Ф.В., Верещук І.А., Герасименко І.Л., 
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 одноголосно (додається).

«Різне»

1. СЛУХАЛИ: питання щодо доцільності включення проекту Закону 
про внесення змін до Закону України "І Іро соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" (реєстр. № 2343 від 29.10.2019) до 
порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

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

ВИСТУПИЛИ: Забродський М.В., Завітневич О.М.



УХВАЛИЛИ: рекомендувати включити до порядку денного другої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про 
внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" (реєстр. № 2343 від 29.10.2019).

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: питання щодо створення спільної робочої групи з числа 
народних депутатів України -  членів Коміїету з питань національної безпеки, 
оборони та розвідки і Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів для напрацювання законодавчих ініціатив щодо соціального 
захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

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

ВИСТУПИЛИ: Березін М.Ю., Завітневич О.М.

УХВАЛИЛИ: створити спільну робочу групу в рамках підкомітету по 
соціальним питанням у сферах національної безпеки і оборони Комітету з 
питань національної безпеки, оборони та розвідки і підкомітету з питань 
соціального захисту прав ветеранів Комітету з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів для напрацювання законодавчих ініціатив щодо 
соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Співкерівниками спільної робочої групи визначити голову підкомітету 
по соціальним питанням у сферах національної безпеки і оборони Комітету з 
питань національної безпеки, оборони та розвідки Березіна Максима 
Юрійовича та голову підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів 
Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Остапенка 
Анатолія Дмитровича, а також доручити їм сформувати склад робочої групи.

Рішення прийнято одноголосно.

Розгляд питання відповідно до порядку денного.

3. СЛУХАЛИ: питання реформування Державного концерну 
«Укроборонпром» (розгляд питання у закритому режимі).

ДОПОВІДАВ: Айварас Абромавичус, Генеральний директор
Державного концерну «Укроборонпром».

ВИСТУПИЛИ: Копитін І.В., Забродський М.В., Льовочкін С.В., 
Верещук Ї.А., Безугла М.В., Касай Г.О., Завітневич О.М.

Інформацію взято до відома.
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«Різне»

4. Секретар Комітету Костенко Роман Васильович запропонував 
здійснити робочу поїздку у район проведення операції Об’єднаних сил, 
зокрема на лінію розведення сил і засобів (узгодивши в робочому порядку 
склад групи та дату поїздки).

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

Голова Комітету

Секретар Комітету Р. КОСТЕНКО


