
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕ ІПЕКИ, ОБОРОНИ ТА РОЗВІДКИ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 2
„ 1 8  „ вересня Д 9 р

Початок засідання Комітету 18 вересня 2019 року о 14:15, 
вул. Садова, ЗА, кімната 1224

Головував: Забродський Михайло Віталійович, Перший заступник 
Голови Комітету.

Присутні: Безугла М.В., 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., Льовочкін С.В., Парубій А.В., 
Рахманін С.І.

Список запрошених (додається).

Порядок денний прийнято одноголосно (додається).

1. СЛУХАЛИ: проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо застосування Збройними Силами України та Державною 
спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних 
засобів в особливий період (реєстр. № 1224 від 02.09.2019, НДУ Верещук І.А. 
та інші).

ДОПОВІДАЛА: Безугла М ар’яна Володимирівна, заступник Голови 
Комітету.

ВИСТУПИЛИ: Льовочкін С.В., Забродський М.В.
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УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України за результатами 

розгляду у першому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких 
законів України щодо застосування Збройними Силами України та 
Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та 
спеціальних засобів в особливий період (реєстр. № 1224) прийняти його за 
основу.

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: проект Закону про матеріальну відповідальність 
військовослужбовців та деяких інших осіб (реєстр. № 1225 від 02.09.2019, 
НДУ Копитін І.В. та інші).

ДОПОВІДАВ: Копитін Ігор Володимирович, народний депутат України.

ВИСТУПИЛИ: Льовочкін С.В., Безугла М.В., Веніславський Ф.В., 
Забродський М.В.

На голосування винесено дві пропозиції:
1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 

першому читанні проекту Закону про матеріальну відповідальність 
військовослужбовців та деяких інших осіб (реєстр. № 1225) прийняти його за 
основу.

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у 
першому читанні проекту Закону про матеріальну відповідальність 
військовослужбовців та деяких інших осіб (реєстр. № 1225) повернути його 
суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Голосування за першу пропозицію:
«За» - 13
«Проти» - 0
«Утрималися» - 1
Рішення прийнято.
Друга пропозиція не виносилася на голосування у зв’язку з підтримкою 

першої пропозиції.

3. СЛУХАЛИ: проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких 
питань проходження громадянами військової служби (реєстр. № 1227 від 
02.09.2019, НДУ Герасименко І.Л. та інші).

ДОПОВІДАЛА: Верещук Ірина Андріївна, народний депутат України.

ВИСТУПИЛИ: Льовочкін С.В., Рахманін С.І., Забродський М.В.
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УХВАЛИЛИ: рекомендувати Верховній Раді України за результатами 
розгляду у першому читанні проекту Закону про внесення змін до Закону 
України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення 
деяких питань проходження громадянами військової служби (реєстр. № 1227) 
прийняти його за основу.

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: проект Розпорядження Голови Верховної Ради України 
"Про призначення стипендій Верховної Ради України курсантам і слухачам 
вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які 
мають військові навчальні підрозділи, на 2019-2020 навчальний рік".

ДОПОВІДАЛА: Безугла М ар’яна Володимирівна, заступник Голови 
Комітету.

ВИСТУПИЛИ: Льовочкін С.В., Забродський М.В.

УХВАЛИЛИ: підтримати подані пропозиції про призначення
стипендій Верховної Ради України на 2011>-2020 навчальний рік, узагальнені 
у проекті Розпорядження Голови Верховної Ради України.

Рішення прийнято одноголосно.

«РІЗНЕ»

5. СЛУХАЛИ: питання щодо сі ворення спільної міжфракційної 
робочої групи з підготовки проекту закону щодо реформування Служби 
безпеки України.

ДОПОВІДАЛА: Безугла М ар’яна Володимирівна, заступник Голови 
Комітету.

« і

ВИСТУПИЛИ: Костенко Р.В., Забродський М.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Створити спільну міжфракційну робочу групу з 
підготовки законопроекту щодо реформування Служби безпеки України.

2. Керівником спільної міжфракційної робочої групи визначити голову 
підкомітету з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального 
призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, 
правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів 
Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та 
розвідки, народного депутата України Арахамію Давида Георгійовича.
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3. Доручити керівнику спільної міжфракційної робочої групи 

сформувати персональний склад вказаної робочої групи та запропонувати 
спільній робочій групі провести засідання ЗО вересня 2019 року.

Рішення прийнято одноголосно.

5. Секретар Комітету Костенко Р.В. поінформував членів Комітету про 
те, гцо перехідний проект Закону про внесення зміни до статті 4 Закону 
України "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності 
використання виділених земельних ділянок (реєстр. № 4638, восьме 
скликання), (реєстр. № 0855, дев’яте скликання), який був прийнятий у 
першому читанні, знаходиться на опрацюванні у Комітеті Верховної Ради 
України з питань аграрної та земельної політики.

Оскільки у законопроекті йдеться, зокрема, про погодження з 
М іністерством оборони України використання земель оборони для 
розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного 
забезпечення), що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової 
системи організації повітряного рух> України, секретар Комітету 
запропонував вирішити питання щодо передачі згаданого законопроекту до 
Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

ВИСТУПИЛИ: Льовочкін С.В., Безугла М.В., Забродський М.В.

Перший заступник Голови Комітету Забродський М.В. доручив 
секретаріату Комітету до наступного засідання Комітету підготувати 
необхідні документи для врегулювання порушеного питання.

6. Заступник Голови Комітету Безугла М.В. наголосила, що до 
20 вересня 2019 року необхідно надати в межах питань відання підкомітетів 
пропозиції щодо:

1) напрямів законотворчої діяльності Комітету на період роботи другої
сесії;

2) фахівців, які можуть бути залучені до роботи у складі експертних 
груп при Комітеті (окремо надавши перелік осіб, які мають юридичну освіту).

ВИСТУПИВ: Льовочкін С.В.

Перший заступник  
Голови Комітету

Секретар Комітету

М. ЗАБРОДСЬКИЙ

Р. КОСТЕНКО


