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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБОРОНИ ТА РОЗВІДКИ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 1

„ 4-9„ вересня  200^ р.

Початок засідання Комітету 4 вересня 2019 року о 14:00, 
вул. Садова, ЗА, кімната 1224

Головував: Голова Комітету Завітневич Олександр Михайлович.

Присутні: Забродський М.В., Безугла М.В., Мисягін Ю.М., Костенко Р.В., 
Арахамія Д.Г., 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.

Порядок денний прийнято одноголосно зі змінами (додається). До 
порядку денного додатково внесено проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави 
(реєстр. № 1011 від 29.08.2019, Президент України).

Заступник Голови Комітету Безугла М.В. запропонувала не закривати 
засідання Комітету до завершення розгляду внесеного додатково до порядку 
денного засідання Комітету законопроекту (реєстр. № 1011 від 29.08.2019).

1. СЛУХАЛИ: розгляд питань щодо Регламенту Верховної Ради 
України, внутрішні правила роботи Комітету.

ДОПОВІДАЛА: Роговець Наталія Олександрівна, заступник керівника 
секретаріату Комітету.

ВИСТУПИЛИ: Безугла М.В., Завітневич О.М.
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Інформацію взято до відома.

2. СЛУХАЛИ: питання щодо затвердження назв підкомітетів та їх 
відання; голів підкомітетів.

ДОПОВІДАВ: Завітневич Олександр Михайлович, Голова Комітету.

Голова Комітету Завітневич О.М. запропонував додатково узгодити 
пропозиції щодо персонального складу підкомітетів Комітету та затвердити 
його пізніше.

ВИСТУПИЛИ: Забродський М.В., Безугла М.В., Льовочкін С.В., 
Парубій А.В., Рахманін С.І., Веніславський Ф.В.

Народний депутат України Льовочкін С.В. запропонував:
- змінити порядкову нумерацію підкомітетів;
- виключити з назви підкомітету «запровадження цінностей і стандартів 

НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості» слова 
«запровадження цінностей і стандартів НАТО»;

- в четвертому підкомітеті виключити слова «нагляду за», а залишити 
«підкомітет з питань діяльності державних органів спеціального призначення, 
правоохоронних функцій»;

- утворити окремий підкомітет з питань розвідки.

Голова Комітету Завітневич О.М. зазначив, що нумерація підкомітетів 
довільна та не визначає пріоритетність якогось із підкомітетів.

Голова Комітету поставив на голосування:
Перша пропозиція -  не змінювати нумерацію підкомітетів.
Голосування:
«За» - 12 
«Проти» - 1 
«Утрималися» - 2 
Рішення прийнято.

Друга пропозиція -  не виключати слова з назви підкомітету.
Г олосування:
«За» - 14 
«Проти» - 1 
«Утрималися» - 0 
Рішення прийнято.



з
УХВАЛИЛИ: 1. Утворити у складі Комітету з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки п’ять підкомітетів з такими питаннями їх 
відання:

1) підкомітет запровадження цінностей і стандартів НАТО, 
міжнародного військового співробітництва та миротворчості

здійснення демократичного цивільного контролю за практикою 
застосування державними органами законодавства України у сфері відання 
підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, 
нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого 
регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до 
предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо 
питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного 
військового співробітництва та миротворчості;

співробітництво з НАТО у сферах національної безпеки і оборони;
участь України у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки;

виконання міжнародних договорів України у сферах національної 
безпеки і оборони;

міжнародне співробітництво у боротьбі з терористичною діяльністю, 
діяльністю незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих 
злочинних груп та організацій;

підготовка до ратифікації міжнародних договорів у сферах 
національної безпеки і оборони;

2) підкомітет з державної безпеки та оборони
здійснення демократичного цивільного контролю за практикою 

застосування державними органами законодавства України у сфері відання 
підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, 
нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого 
регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;



взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до 
предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо 
питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

державна політика, реформування у сферах національної безпеки і 
оборони;

законодавче забезпечення діяльності органів та формувань сектору 
безпеки і оборони;

боротьба з терористичною діяльністю та загрозами державній безпеці, 
діяльністю незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих 
злочинних груп та організацій;

військова наука та освіта;
правовий режим в умовах воєнного або надзвичайного стану, в 

особливий період, а також у разі виникнення кризових ситуацій, що 
загрожують національній безпеці України;

правовий режим державного кордону, питання оборони і охорони 
державного кордону;

оцінка стану спроможностей сектору безпеки і оборони;
державне планування та фінансування у сферах національної безпеки і 

оборони;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони;

захист інформаційного простору України;
військово-космічна діяльність;
військово-патріотичне виховання;
альтернативна (невійськова) служба;

3) підкомітет з питань оборонної промисловості та технічної
модернізації

здійснення демократичного цивільного контролю за практикою 
застосування державними органами законодавства України у сфері відання 
підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, 
нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого 
регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія м громадськими організаціями щодо питань, віднесених до 
предмету відання підкомітету;



боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо 
питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

здійснення демократичного цивільного контролю за практикою 
застосування державними органами законодавства України у сфері відання 
підкомітету, її' узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, 
нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого 
регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до 
предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо 
питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

державна політика щодо підприємств ВПК у сектору національної 
безпеки та оборони;

питання утилізації надлишкової, непридатної та застарілої військової 
техніки та озброєння, боєприпасів, ракетного палива та його компонентів 
тощо;

оновлення основних фондів та технічна модернізація ВГІК;
законодавче регулювання спільної та інвестиційної діяльності;
державне оборонне замовлення, підготовка стратегії озброєння та 

переозброєння;
державна політика щодо діяльності Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі та інших органів виконавчої влади, зокрема. Державної 
служби експортного контролю України, системи експорту та імпорту' товарів 
військового та подвійного призначення у сфері відання підкомітету;

державного космічного агентства України, розвиток космічної 
діяльності;

виконання міжнародних договорів України з питань 
нерозповсюдження ядерних і ракетних технологій;

перетворення та приватизація підприємств ВПК;
запобігання та протидія корупції у ВПК;

міжнародне військово-технічне співробітництво;
4) підкомітет з питань нагляду за діяльністю державних органів 

спеціального призначення з правоохоронними функціями, 
правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального 
призначення та розвідувальних органів
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здійснення демократичного цивільного контролю за практикою 
застосування державними органами законодавства України у сфері відання 
підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, 
нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого 
регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до 
предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо 
питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

контроль за діяльністю державних органів спеціального призначення з 
правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних 
органів спеціального призначення та розвідувальних органів;

законодавче забезпечення контррозвідувальної та розвідувальної 
діяльності органів державної влади та інших державних інституцій;

забезпечення збереження та охорони державної таємниці;

5) підкомітет по соціальним питанням у сферах національної 
безпеки і оборони

здійснення демократичного цивільного контролю за практикою 
застосування державними органами законодавства України у сфері відання 
підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, 
нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого 
регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до 
предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо 
питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

питання соціального і правового захисту військовослужбовців та 
членів їх сімей;

питання пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх 
сімей відповідно до Закону України;

моніторинг впливу на національну безпеку процесів, що відбуваються 
у сфері соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх 
сімей, пенсійного забезпечення зазначених осіб;
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наукова діяльність щодо соціальних питань у сферах національної 
безпеки і оборони;

законодавче забезпечення прав і свобод осіб, які проходять військову 
службу, їхнього матеріального, грошового, житлового та іншого 
забезпечення;

державна політика щодо інвестиційних проектів, спрямованих на 
покращення житлово-побутових умов військовослужбовців та членів їх сімей;

сприяння підвищенню соціального статусу суб’єктів у сферах 
національної безпеки і оборони.

2. Обрати головами підкомітетів Комітету таких народних депутатів 
України -  членів Комітету, а саме:
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Підкомітет Голова підкомітету
підкомітет запровадження цінностей і стандартів 
НАТО, міжнародного військового 
співробітництва та миротворчості

БЕЗУГЛА Мар’яна

підкомітет з державної безпеки та оборони ВЕРЕЩУК Ірина

підкомітет з питань оборонної промисловості та 
технічної модернізації

КОПИТІН Ігор

підкомітет з питань нагляду за діяльністю 
державних органів спеціального призначення з 
правоохоронними функціями, правоохоронних 
органів, правоохоронних органів спеціального 
призначення та розвідувальних органів

АРАХАМІЯ Давид

підкомітет по соціальним питанням у сферах 
національної безпеки і оборони

БЕРЕЗІН Максим

Голосування:
«За» - 12 
«Проти» - 0 
«Утрималися» - З 
Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
- Аналіз законопроектів, що були підготовлені в рамках роботи 

Верховної Ради України попереднього скликання.



- Пропозиції Комітету до проекту Порядку денного другої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання.

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

ВИСТУПИЛИ: Парубій А.В., Льовочкін С.В., Рахманін С.І.,
Забродський М.В., Веніславський Ф.В., Завітневич О.М.

Проаналізувавши законопроекти,
УХВАЛИЛИ: затвердити пропозиції Комітету до проекту порядку 

денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 
(додаються).

Голосування:
«За» - 13
«Проти» - 0
«Утрималися» - З
Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: напрямки законопроектної роботи народних депутатів 
України -  членів Комітету на період другої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання.

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

ВИСТУПИЛИ: Парубій А.В., Льовочкін С.В., Забродський М.В., 
Завітневич О.М.

Інформацію взято до відома.

«РІЗНЕ»
* і.

5. СЛУХАЛИ: питання щодо призначення позаштатним консультантом 
Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та 
розвідки Федоренка Юрія Сергійовича.

ДОПОВІДАВ: Завітневич Олександр Михайлович, Голова Комітету .

8

ВИСТУПИВ: Льовочкін С.В.



УХВАЛИЛИ: призначити позаштатним консультантом Комітету
Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 
Федоренка Юрія Сергійовича.

Голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утрималися» - 2
Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: оголошення щодо запрошень, які надходять до 
Комітету.

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

ВИСТУПИВ: Завітневич О.М.
Інформацію взято до відома.

7. Народний депутат України -  член Комітету Арахамія Д.Г. висловив 
пропозицію щодо залучення до роботи Комітету представників профільних 
інститутів.

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

Перерва у засіданні Комітету.
Продовження засідання Комітету 9 вересня 2019 року, о 9:00,

вул. Садова, ЗА, кімната 1224

Головувала: Заступник Голови Комітету Безугла Мар’яна
Володимирівна.

Присутні: Мисягін Ю.М., Костенко Р.В., Веніславський Ф.В., Верещук І.А., 
Герасименко І.Л., Здебський Ю.В., Касай Г.О., Ковальов О.І., 
Копитін І.В., Рахманін С.І.

До порядку денного засідання Комітету додатково включено внесений 
народними депутатами України альтернативний проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони 
держави (реєстр. № 1011-1 від 06.09.2019).

9

Рішення прийнято одноголосно.
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8. СЛУХАЛИ:
- проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оборону 

України" щодо організації оборони держави (реєстр. № 1011 від 29.08.2019, 
Президент України).

ДОПОВІДАВ: Веніславський Федір Володимирович, народний депутат 
України.

- проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оборону 
України" щодо організації оборони держави (реєстр. № 1011-1 від 06.09.2019, 
НДУ Рахманін С.І. та інші).

ДОПОВІДАВ: Рахманін Сергій Іванович, народний депутат України.

ВИСТУПИЛА: Безугла М.В.

УХВАЛИЛИ:
- рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 

першому читанні проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про 
оборону України" щодо організації оборони держави (реєстр. № 1011) 
прийняти його за основу та в цілому як Закон.

- рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 
першому читанні проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про 
оборону України" щодо організації оборони держави (реєстр. № 1011-1) його 
відхилити.

Голосування:
«За» - 8
«Проти» - 2
«Утрималися» - 1
Рішення прийнято.

«РІЗНЕ»

9. СЛУХАЛИ: питання про затвердження персонального складу 
підкомітетів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки 
Верховної Ради України дев’ятого скликання.

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



УХВАЛИЛИ: затвердити персональний склад підкомітетів Комітету з 
питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України 
дев’ятого скликання:

1) підкомітет запровадження цінностей і стандартів НАГО, 
міжнародного військового співробітництва та миротворчості (голова 
підкомітету Безугла Мар’яна Володимирівна):

- Березін Максим Юрійович;
- Забродський Михайло Віталійович;
- Завітневич Олександр Михайлович;
- Мисягін Юрій Михайлович;
- ГІарубій Андрій Володимирович;

2) підкомітет з державної безпеки та оборони (голова підкомітету 
Верещу к Ірина Андріївна):

- Безугла Мар’яна Володимирівна;
- Березін Максим Юрійович;
- Веніславський Федір Володимирович;
- Герасименко Ігор Леонідович;
- Забродський Михайло Віталійович;
- Здебський Юрій Вікторович;
- Ковальов Олександр Іванович;
- Костенко Роман Васильович;
- Льовочкін Сергій Володимирович;
- Мисягін Юрій Михайлович;

t  і

3) підкомітет з питань оборонної промисловості та технічної 
модернізації (голова підкомітету Копитін Ігор Володимирович):

- Безугла Мар’яна Володимирівна;
- Верещу к Ірина Андріївна;
- Завітневич Олександр Михайлович;
- Забродський Михайло Віталійович;
- Касай Геннадій Олександрович;
- Ковальов Олександр Іванович;
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- Льовочкін Сергій Володимирович;
- Мисягін Юрій Михайлович;

4) підкомітет з питань нагляду за діяльністю державних органів 
спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних 
органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних 
органів (голова підкомітету Арахамія Давид Георгійович):

- Безугла Мар’яна Володимирівна;
- Березін Максим Юрійович;
- Веніславський Федір Володимирович;
- Завітневич Олександр Михайлович;
- Здебський Юрій Вікторович;
- Касай Геннадій Олександрович;

- Ковальов Олександр Іванович;

- Копитін Ігор Володимирович;
- Костенко Роман Васильович;
- Льовочкін Сергій Володимирович;
- Мисягін Юрій Михайлович;
- Парубій Андрій Володимирович;

- Рахманін Сергій Іванович;

5) підкомітет по соціальним питанням у сферах національної безпеки і 
оборони (голова підкомітету Березін Максим Юрійович):

- Безугла Мар’яна Володимирівна;
- Герасименко Ігор Леонідович.

10. СЛУХАЛИ: питання щодо створення робочої групи для
напрацювання законопроекту про військову поліцію.

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

УХВАЛИЛИ: для напрацювання законопроекту про військову поліцію 
створити робочу групу з числа народних депутатів України -  членів Комітету 
Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки,
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Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та 
представників відповідних заінтересованих державних органів.

Рішення прийнято одноголосно.
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Заступник Голови Комітету БЕЗУГЛА

Секретар Комітету Р. КОСТЕНКО


