ВЕРХОВНА РАДА УКР АЇ НИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБОРОНИ ТА РОЗВІДКИ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

№ 10
„7

„листопада

Початок засідання Комітету 7 листопада 2019 року о 15:00,
вул. Садова, ЗА, кімната 1224

Головувала: Безугла Мар’яна Володимирівна, Заступник Голови
Комітету.
Присутні: Мисягін Ю.М., Костенко Р.В., Арахамія Д.Г., Березін М.Ю.,
Веніславський
Ф.В.,
Вереіцук
І.А.,
Герасименко
І.Л.,
Здебський Ю.В., Ковальов О.І., Копитін І.В., Парубій А.В.,
Рахманін С.І.
Список запрошених додається.
Порядок денний прийнято одноголосно (додається).
1. СЛУХАЛИ: питання щодо доцільності включення проекту Закону
України «Про оборонні закупівлі» (реєстр. № 2398 від 07.11.2019) до порядку
денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
ДОПОВІДАВ:
України.

Копитін

Ігор

Володимирович,

народний

депутат

ВИСТУПИЛИ: Верещук І.А., Рахманін С.І., Веніславський Ф.В.,
Безугла М.В.
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УХВАЛИЛИ: рекомендувати включити до порядку денного другої
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України
«Про оборонні закупівлі» (реєстр. № 2398 від 07.11.2019).
Рішення прийнято одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: розгляд звернень народних депутатів України.
Звернення народного депутата України Верещук Ірини Андріївни з
пропозицією розглянути звернення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. У зверненні
висловлено
прохання щодо
включення Державного
підприємства
«Український державний центр радіочастот» до переліку об’єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації.
ДОПОВІДАЛА: Верещук Ірина Андріївна, народний депутат України.
ВИСТУПИЛИ: Гулько В.Д., Виконавчий директор ДП ««Український
державний
центр
радіочастот»,
Костенко
Р.В.,
Федієнко
О.П.,
Веніславський Ф.В., Безугла М.В.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Прем’єр-міністра України з проханням
розглянути пропозицію, висловлену Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Рішення прийнято одноголосно.
Звернення народного депутата України Рахманіна Сергія Івановича з
пропозицією розглянути питання про можливість відновлення роботи
Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин, що призвели до
трагедії біля міст Іловайськ та Дебальцеве Донецької області.
ДОПОВІДАВ: Рахманін Сергій Іванович, народний депутат України.
ВИСТУПИЛИ: Верещук І.А., Арахамія Д.Г., Безугла М.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Звернутися до правоохоронних органів, які проводять
розслідування відповідних справ, з проханням надати інформацію щодо стану
розслідування обставин трагічних подій, які сталися біля міст Іловайськ та
Дебальцеве Донецької області.
2. Запросити на наступне засідання Комітету представника Комітету
Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав
ветеранів для обговорення інформації щодо стану розслідування обставин

трагічних подій, які сталися біля міст Іловайськ та Дебальцеве Донецької
області.
3. Оформити запит щодо Звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради України з питань розслідування обставин трагічних подій, що призвели
до загибелі та захоплення в полон бійців добровольчих батальйонів, а також
військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України
біля міста Іловайськ Донецької області.
Рішення прийнято одноголосно.
Звернення народного депутата України Костенка Романа Васильовича з
пропозицією розглянути можливість делегувати представників Комітету до
складу Комісії, яка створюється у Міністерстві оборони України для
перевірки якості бронежилетів.
ДОПОВІДАВ: Костенко Роман Васильович, Секретар Комітету.
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УХВАЛИЛИ: звернутися до Міністерства оборони України з
пропозицією включити народних депутатів України - членів Комітету
Костенка Романа Васильовича та Герасименка Ігоря Леонідовича до складу
Комісії з вивчення стану організації закупівлі, постачання, обліку та
зберігання бронежилетів, які надійшли на забезпечення Збройних Сил
України, та підготовки пропозицій щодо удосконалення механізму контролю
за якістю продукції.
Рішення прийнято одноголосно.
Звернення народного депутата України Арахамії Давида Георгійовича
щодо поїздки народних депутатів України - членів Комітету для
ознайомлення з результатами виконання дослідно-конструкторських робіт
щодо автоматизованих систем управління Збройними Силами України.
ДОПОВІДАВ:
України.

Арахамія

Давид

Георгійович,

народний

і

депутат

ВИСТУПИЛИ: Ковальов О.І., Березін М.Ю., Безугла М.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Доручити народному депутату України Арахамії
Давиду Георгійовичу скоординувати поїздку народних депутатів України -у
членів Комітету для ознайомлення з результатами виконання дослідноконструкторських робіт щодо автоматизованих систем управління Збройними
Силами України.
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2. Запросити на наступне засідання Комітету представників
Генерального штабу Збройних Сил України з проханням поінформувати
народних депутатів України - членів Комітету щодо автоматизованих систем
управління
Збройними
Силами
України:
«Дзвін-AC»,
«Простір»,
«Ореанда-ПС».
Голосування:
«За» - 11
«Проти» - 0
«Утрималися» - 1
Рішення прийнято.
Звернення народного депутата України Веніславського Федора
Володимировича щодо облаштування другої та третьої лінії оборони.
ДОПОВІДАВ: Веніславський Федір Володимирович, народний депутат
України.
ВИСТУПИЛИ: Герасименко І.Л., Безугла М.В.
УХВАЛИЛИ: 1. Звернутися до правоохоронних органів, які проводять
розслідування відповідних проваджень, з проханням надати інформацію
щодо стану розслідування порушених кримінальних справ, які стосуються
питань облаштування другої та третьої лінії оборони.
2. Звернутися до Міністерства оборони України з проханням надати
інформацію щодо результатів перевірки готовності та ефективності
використання бюджетних коштів, виділених на облаштування другої та
третьої лінії оборони.
Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: питання про призначення шляхом переведення
консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
будівництва,
містобудування
і житлово-комунального
господарства
Поплавської Ксенії Вікторівни на посаду консультанта секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
ДОПОВІДАЛА: Безугла Мар’яна Володимирівна, Заступник Голови
Комітету.
ВИСТУПИЛА: Поплавська К.В., Березін М.Ю.
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УХВАЛИЛИ:
призначити
шляхом переведення
консультанта
секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,
містобудування і житлово-комунального господарства Поплавську Ксенію
Вікторівну на посаду консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради
України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Рішення прийнято одноголосно.

«Різне»
'і

4. СЛУХАЛИ: питання про створення спільної робочої групи з питань
кібербезпеки у секторі національної безпеки, оборони та розвідки.
ДОПОВІДАЛА: Безугла Мар’яна Володимирівна, Заступник Голови
Комітету.
ВИСТУПИВ: Федієнко О.П.
УХВАЛИЛИ: 1. Створити спільну робочу групу з питань кібербезпеки
у секторі національної безпеки, оборони та розвідки з числа народних
депутатів України - членів Комітету з питань національної безпеки, оборони
та розвідки, а також Комітету з питань цифрової трансформації. Співголовою
робочої групи визначити Копитіна Ігоря Володимировича та доручити йому
сформувати склад робочої групи від Комітету з питань національної безпеки,
оборони та розвідки.
2. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань цифрової
трансформації щодо підтримки згаданої ініціативи.
Рішення прийнято одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: питання про створення робочої групи з протидії
гібридним загрозам.
ДОПОВІДАЛА: Верещук Ірина Андріївна, народний депутат України.
ВИСТУПИЛИ: Веніславський Ф.В., Безугла М.В.
УХВАЛИЛИ: створити робочу групу з протидії гібридним загрозам.
Керівником робочої групи визначити Верещук Ірину Андріївну та доручити
їй сформувати склад робочої групи.
Рішення прийнято одноголосно.
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6. СЛУХАЛИ: питання про створення робочої групи з розробки
проекту Закону щодо територіальної оборони.
ДОПОВІДАВ: Веніславський Федір Володимирович, народний депутат
України.
ВИСТУПИЛА: Безугла М.В.
УХВАЛИЛИ: створити робочу групу з розробки проекту Закону щодо
територіальної оборони. Керівником робочої групи визначити Веніславсього
Федора Володимировича та доручити йому сформувати склад робочої групи.
Рішення прийнято одноголосно.
7. Члени Комітету обговорили результати поїздки 5 листопада 2019
року до населеного пункту Золоте групи для оперативного реагування на
події в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зокрема на лінії розведення
сил і засобів.
ВИСТУПИЛИ: Рахманін
Веніславський Ф.В., Безугла М.В.

С.І.,

Мисягін

Ю.М.,

Березін

М.Ю.,

8.
Народний депутат України Верещук Ірина Андріївна поінформувала
народних депутатів України про засідання робочої групи для напрацювання
законопроекту про військову поліцію.

Заступник Голови Комітету

М. БЕЗУГЛА

Секретар Комітету

Р. КОСТЕНКО

