
ЗВІТ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ  
У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ 

ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ СЕСІЙ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Комітет є профільним 
у галузі законодавчого  
забезпечення міжнародної 
політики нашої держави. Це 
передбачає  широку сферу 
відповідальності: згідно зі 
статтею 92 Конституції 
України виключно законами  
України визначаються 
засади зовнішніх зносин, 
зовнішньоекономічної 
діяльності, митної 
справи; правовий режим 
державного кордону; 
питання громадянства, 
правосуб‘єктності громадян, 
статусу іноземців та осіб 
без громадянства; порядок 
утворення і погашення 
державного зовнішнього 
боргу; порядок направлення 
збройних сил до інших 
держав; порядок допуску та 
умови перебування підрозділів 
збройних сил інших держав на 
території України.

ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ  
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
ЗАКОНОТВОРЧОЇ РОБОТИ

185  
питання підготовлено  

і розглянуто

51  
проектів законів  

опрацьовано

31  
прийнято  
в цілому 

 ЗА ЦЕЙ ПЕРІОД РОБОТИ КОМІТЕТУ:

 36 
засідання  
проведено

Протягом першої та другої сесій Верховної Ради 
України восьмого скликання Комітет здійснював 
законопроектну роботу, готував, попередньо розгля-
дав питання віднесені до повноважень Верховної 
Ради України та виконував контрольні функції щодо:

законодавчого забезпечення зовнішньополітичної діяльності України;

зовнішніх зносин, у тому числі щодо участі України в діяльності міжна -
родних організацій, таких як Організація Об’єднаних Націй (ООН), 
Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Рада Європи 
(РЄ), Організація Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС), 
Організація за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (ГУАМ), 
Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Міжпарламентський Союз 
(МПС) та інших, а також Організації Північноатлантичного договору 
(НАТО) і Світової організації торгівлі (СОТ) у межах повноважень 
Комітету;

транскордонного та міжрегіонального співробітництва (крім транскор-
донного та міжрегіонального співробітництва з країнами Європейського 
Союзу (ЄС);

надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України 
(ратифікація, приєднання до міжнародного договору, прийняття тексту 
міжнародного договору), денонсація міжнародних договорів України 
(крім міжнародних договорів України з Європейським Союзом (ЄС) та 
його державами-членами);

співробітництва Верховної Ради України з парламентами зарубіжних 
держав;

співробітництва Верховної Ради України з парламентськими органами 
міжнародних організацій;

дипломатичної служби.
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• , такі як  
Міжнародна конвенція про захист усіх 
осіб від насильницьких зникнень та  
Протокол про стратегічну екологічну 
оцінку до Конвенції про оцінку впливу 
на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті; 

• 
 

 

:  
серед них фінансові угоди з 
Європейським інвестиційним банком 
про продовження фінансування 
будівництва високовольтної 
повітряної лінії 750 кВ Рівненська 

вська та  про Фінансову 
угоду щодо проекту «Надзвичайна 
кредитна програма для відновлення 
України»; 

а також Угода між Україною та 
понією про сприяння та захист 

інвестицій;
• -

 — 
Меморандум про домовленість між 
Урядом Україн нізацією 
НАТ в нформації, 
яка представлена енеральним 
менеджером Агенції НАТ з 

нформації, стосовно 
співробітництва з питань 
консультацій, управлінн , 
розвідки, спостереження та 
рекогносцировки в рамках програми 
НАТ Партнерство заради миру»;

• 
 — 

мплементаційна угода між 
Кабінетом Міністрів України та 

нізацією НАТ мки  про 

перезахоронення радіоактивних 
відходів, що утворилися внаслідок 
виконання військових програм 
колишнього СРСР в Україні;

• -

  
— Угода між Кабінетом Міністрів 
України, Урядом Респуб і 
Урядом Республіки Польща про точку 
стику державних кордонів України, 
Респуб Республіки 
Польща та  Угода між Кабінетом 
Міністрів України і Урядом Республіки 

ну 
українсько ілоруського державного 
кордону жителями Рокитнівського 
району Рівненської області України 
і Столинського район ї 
області Респуб .

СЕРЕД РАТИФІКАЦІЙНИХ ЗАКОН РОЕКТІВ Д ОТОВЛЕНИХ КОМІТЕТОМ ТА НЯТИХ 
ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇН ЗНА НЕ МІСЦЕ ЗАЙМАЮТЬ:

З метою захисту національних інтересів, незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, в умовах коли Росія в односторонньому порядку порушила норми і принципи 
міжнародного права та здійснила збройну агресію проти України Верховною Радою України були 
денонсовані низка угод з Російською Федерацією, таких як: про співробітництво  у військовій 
галузі, у галузі військової розвідки, про взаємну охорону секретної інформації, про організацію 
військових міждержавних перевезень, про транзит через територію України військових 
формувань РФ, які тимчасово знаходяться на території Молдови та ін.
У зв неприхованою агресією Російської Федерації щодо України, результатом якої була 
анексія Автономної Республіки Крим та ескалація військового конф нецькій та 

нській областях Комітет приділяв значну увагу опрацюванню чисельних звернень та заяв 
Верховної Ради України до міжнародної спільноти з метою деескалації ситуації, відвернення 
загрози військового вторгнення Російської Федерації на материкову частину України, відведення 
підрозділів Збройних Сил Росії від кордонів нашої держави та відновлення її територіальної 
цілісності в межах міжнародно визнаного кордону з Автономною Республікою Крим включно.

За результатами проведеної роботи було прийнято: 

13
 постанов  

та інших актів

«Про Звернення 
Верховної Ради України 
до Організації Об'єдна-
них Націй, Європейсько-
го Парламенту, 
Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської 
Асамблеї ОБСЄ про 
порушення прав і 
свобод людини у 
Автономній Республіці 
Крим»,

«Про Заяву Верховної 
Ради України "Про 
відсіч збройній агресії 
Російської Федерації 
та подолання її 
наслідків"», 

«Про звернення Верховної 
Ради України до Організа-
ції Об'єднаних Націй, 
Європейського Парламен-
ту, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської Асамблеї 
ОБСЄ, світових лідерів та 
всіх членів міжнародного 
співтовариства щодо 
засудження порушень 
прав і свобод кримськота-
тарського народу» 

«Про Заяву Верховної 
Ради України "Про 
відступ України від 
окремих зобов’язань, 
визначених Міжнарод-
ним пактом про 
громадянські і політич-
ні права та Конвенцією 
про захист прав 
людини і основополож-
них свобод".

Звернення Верховної Ради 
України до Ради Безпеки 
Організації Об’єднаних 
Націй національних 
парламентів держав світу 
щодо створення міжнарод-
ного кримінального  
трибуналу для пересліду-
вання осіб, відповідальних 
за злочини, пов’язані зі 
збиттям літака авіакомпанії 
Malaysia Airlines, що 
здійснював рейс МН17 
17 липня 2014 року
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ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ЗА ДОТРИМАННЯМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ КОНСТИТУЦІЇ 
УКРАЇНИ ТА ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ЗА ДОТРИМАННЯМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ КОНСТИТУЦІЇ 
УКРАЇНИ ТА ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

Також Комітет приділяв увагу питанню спрощення 
візового режиму з іноземними країнами   
(Австралія та Нова Зеландія), що сприяло  
б подальшому розвитку міждержавних відносин  
та інтенсифікації контактів в  соціально-економічній, 
культурно-гуманітарній та інших сферах.

У порядку виконання контрольних функцій за дотриманням і реалізацією положень Конституції 
України та законів України. Комітет  співпрацював з центральними органами виконавчої влади, 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Рахунковою палатою, використовуючи 
надані ними матеріали, висновки та інформацію з метою вдосконалення законодавчого 
забезпечення зовнішньополітичної діяльності України.
На засіданнях Комітету неодноразово заслуховувалася інформація керівництва Міністерства 
закордонних справ України про хід виконання положень оновленого Закону України “Про 

дипломатичну службу”, за результатами чого Комітет вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону щодо 
необхідності відновлення процедури консультацій у Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах щодо 
призначення на посади керівників дипломатичних представництв України.
Проведення  консультації щодо погодження кандидатур для призначення на посади керівників дипломатичних 

 у профільному комітеті законодавчого органу є усталеною міжнародною практикою. Це сприяє 
підвищенню ефективності взаємодії гілок влади при забезпеченні зовнішньо-політичного курсу країни. 
Внесення запропонованих змін до Закону України «Про дипломатичну службу» сприятиме вдосконаленню виконання 
Комітетом його контрольної функції та налагодження співпраці між Комітетом та Міністерством закордонних справ України, а 
також будуть корисними  з огляду на необхідність, особливо в такі нелегкі часи для України, координації дій між законодавчою 
та виконавчою гілками влади задля забезпечення захисту національних інтересів нашої держави. 

З метою обговорення питань щодо 
актуальності приєднання України до 
Міжнародного кримінального суду, 
співпраці з МКС, у тому числі, у зв‘язку 
з визнанням Україною юрисдикції 
МКС щодо скоєння злочинів проти 
людяності вищими посадовими особами 
держави, які призвели до особливо 
тяжких наслідків та масового вбивства 
українських громадян під час мирних 
акцій протестів у період з 21 листопада 
2013 року по 22 лютого 2014 року, а 
також можливих шляхів імплементації 

Римського статуту МКС у законодавство 
України, Комітет спільно з Комітетом 
з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності, Комітетом з 
питань правової політики та правосуддя, 
Комітетом з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних 
відносин 21 січня 2015 року провів 
круглий стіл на тему: «Ратифікація 
Римського статуту та приєднання 
України до Міжнародного кримінального 
суду (МКС)» за участі представників 
Міжнародної федерації з прав людини.

Під час «круглого столу» учасники 
наголосили на необхідності підтримання 
проекту закону про внесення змін до 
статті 124 Конституції України (щодо 
визнання положень Римського статуту) 
(реєстр.№1788), внесеного 156 народними 
депутатами України (Купрієм В.М., 
Агафоновою Н.В. та ін.) , метою якого є 
створення конституційних передумов для 
визнання державою Україна юрисдикції 
Міжнародного кримінального суду на 
умовах, передбачених Римським статутом 
Міжнародного кримінального суду.

З огляду на те, що вперше за історію незалежної Української держави до Верховної Ради України обрано 
народного депутата України, який не має можливості представляти народ України у сесійний залі 
українського парламенту, оскільки очевидно незаконно утримується під вартою на території іншої 
держави за безпідставними обвинуваченнями та з очевидним порушенням міжнародних стандартів 
захисту прав і свобод людини Комітет неодноразово розглядав на своїх засіданнях звернення до 

міжнародних організацій та очільників іноземних держав щодо звільнення протиправно утриманої під 
вартою народного депутата України, члена Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській 

асамблеї Ради Європи Надії Савченко, а також про звільнення інших громадян України, які внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації проти України були захоплені у полон, незаконно перевезені на територію Російської 
Федерації та всупереч їх волі утримуються на території Російської Федерації.

представництв
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Також Комітет підтримав законодавчу 
ініціативу народних депутатів України 
щодо своєчасності та актуальності 
прийняття Верховною Радою  постанови 
«Про визнання Україною юрисдикції 
Міжнародного кримінального суду 
щодо ситуації, яка склалась внаслідок 
триваючої з 27 лютого 2014 р. збройної 
агресії Російської Федерації проти 
України та вчинення на території України 

міжнародних злочинів» (№145-VIII), 
та постійно тримає на контролі стан її 
реалізації органами державної влади. 
Сьогодні Римський статут Міжнародного 
кримінального суду потребує 
ратифікації Україною, зважаючи на 
велику кількість жертв, що сталась 
внаслідок видання та виконання 
злочинних наказів, спричинених 
діями та бездіяльністю найвищих 

посадових осіб держави, а також 
розслідування інших злочинів, 
які викликають стурбованість 
міжнародного співтовариства, на 
які розповсюджується юрисдикція 
Міжнародного кримінального суду. Крім 
того, як зазначалося вище, Україна
взяла на себе міжнародні зобов’язання 
щодо ратифікації Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду.

15 квітня 2015 року Комітет у 
закордонних справах провів комітетські 
слухання на тему: «Формування 
стратегії захисту національних інтересів 
України в частині протидії актам агресії, 
анексії Автономної Республіки Крим, 
іншим злочинам Російської Федерації, 
спрямованим проти України».
В ході слухань учасники  відзначили, 
що основним завданням України 
сьогодні є формування стратегії з метою 
вжиття заходів на національному та 
міжнародному рівнях для юридичного 
визнання вчинених Росією агресії та інших 
злочинів спрямованих проти України.
Під час комітетських слухань учасники 
всебічно обговорили питання  подальших 
кроків України задля покарання агресора 
та відшкодування збитків на користь 
нашої держави. Адже російська агресія 
і окупація засуджена не лише Україною, 
а й світовим співтовариством. Зокрема, 
Організація Об’єднаних Націй, Рада 
Європи, ОБСЄ, Європейський Союз 
теж висловили негативне ставлення 

до агресії збоку Російської Федерації 
і підтримали територіальну цілісність 
України. 
Також учасники комітетських слухань 
наголосили на необхідності активних 
дій з боку України для забезпечення 
її інтересів. Визначне місце в цьому 
процесі посідає юридична складова, яка 
має здійснюватися узгоджено з іншими 
заходами військового, політичного, 
дипломатичного, економічного 
характеру  як на національному, так і на 
міжнародному рівнях.
Припинення агресії, забезпечення 
гарантій її непоновлення, матеріальне 
відшкодування заподіяної в результаті 
її скоєння шкоди і є основною метою 
заходів, які мають застосовуватися 
Україною та іншими державами світу.
Окрім того, підкреслювалося, що сьогодні  
нормативно-правові акти України щодо 
тимчасово окупованих територій, 
запровадження санкцій,  Кримінальний, 
Цивільний та Кримінально-
процесуальний кодекси потребують 

внесення змін з метою розширення 
можливостей уряду, дипломатичної 
служби і правоохоронних органів, що 
дозволить притягти країну-агресора до 
міжнародно-правової відповідальності 
(включно із відшкодуванням шкоди, 
завданої агресією і окупацією), а також 
посадових осіб РФ, винних у вчиненні 
агресії, до індивідуальної кримінальної 
відповідальності.
За підсумками комітетських 
слухань Комітет у закордонних 
справах затвердив 
рекомендації, які стосуються 
необхідних змін до 
національного законодавства 
та можливості створення 
єдиного координаційного 
органу з зазначених питань. . 
Ці кроки, на думку членів Комітету, 
наблизять Україну до формування 
єдиної стратегії з метою досягнення 
ефективності у сфері захисту 
національних інтересів в умовах 
російської агресії.  

13 травня 2015 року Комітет у 
закордонних справах разом з 
Комітетом з питань промислової 
політики та підприємництва провів 
круглий стіл на тему: «Стан та 
перспективи торгівельно-економічного 
співробітництва: міжнародний  
вимір».

Учасники «круглого столу» обговорили 
широке коло питань з тематики 
порядку денного, зокрема, проблеми та 
перспективи торгівельно-економічного 
співробітництва України на міжнародній 
арені в умовах втрати російського ринку 
та введення в дію зони вільної торгівлі 
з Європейським Союзом, потенційні 

можливості збільшення обсягів 
українського експорту, роль держави 
в просуванні національного бізнесу на 
зовнішні ринки тощо.
Під час дебатів було відзначено, що 
збройна агресія Російської Федерації 
проти України, окупація частини 

КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ НА ТЕМУ: «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ПРОТИДІЇ АКТАМ АГРЕСІЇ, 
АНЕКСІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ІНШИМ ЗЛОЧИНАМ РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ, СПРЯМОВАНИМ ПРОТИ УКРАЇНИ»

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА:  
МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР»

15  
квітня  
2015

13  
травня  

2015
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прозорості та ефективності 

Учасники слухань відзначили 
надзвичайну актуальність тематики 
цих слухань, зважаючи на внутрішнє 
становище та зовнішні обставини, 
у яких опинилася наша держава, 
адже 1992 року країнами-донорами 
та міжнародними організаціями було 
виділено Україні технічної допомоги 
більше ніж на 9 мільярдів доларів 

загальною контрактною вартістю понад 

березень цього року обсяг гуманітарної 
допомоги, яка надійшла в Україну, 

Учасники комітетських слухань 
обговорили питання щодо процесу 
формування та здійснення державної 
політики України у сфері залучення та 
використання міжнародної технічної та 
гуманітарної допомоги; проблемні питання 
правового і фінансового регулювання 
залучення, оформлення та використання 
міжнародної технічної та гуманітарної 
допомоги, питання розбудови співпраці 
між органами виконавчої влади України і 
донорськими організаціями тощо.
Під час дебатів було наголошено на 
необхідності забезпечення кращої 
координації між державними органами 
влади, причетними до ввезення, 
зберігання й розподілу міжнародної 
гуманітарної допомоги в Україні, 
спрощення існуючих процедур її 
оформлення, а також підвищення 
прозорості цього процесу на усіх стадіях.

Учасники акцентували, що усі українські 
бенефіціари проектів міжнародної 
технічної допомоги мають відігравати 
активнішу роль на етапах залучення, 
використання та моніторингу 
міжнародної технічної допомоги, а 
також посилити нагляд за її цільовим 
використанням. 
Велику увагу було присвячено 
обговоренню ініціативи Європейського 
Союзу щодо створення Спільного бюро 
Україна-ЄС з фінансових розслідувань 
та протидії шахрайству, яке, серед 
іншого, має забезпечувати прозорість 
використання міжнародної допомоги, 
що надається Україні Європейським 
Союзом.
За результатами слухань Комітетом 
були затверджені рекомендації, які 
надіслані до органів державної влади.

Верховної Ради України у закордонних 
справах за підтримки Проекту Ради 

насильством щодо жінок та домашнім 

протидія насильству щодо жінок та 

ратифікації Стамбульської конвенції 

експертів Проекту Ради Європи. 

Головною темою круглого столу 
було питання ратифікації та 
подальшої імплементації Україною 
Конвенції про запобігання 
насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та 

 
  

травня  
2015

 
липня  
2015

українських територій, загарбання й 
руйнування економічного потенціалу 
призвели до загального спаду 
експортних торгівельних операцій 
України, передусім  з РФ. Промовці 
відзначили, що наразі нагальною 
потребою є відновлення економічного 
потенціалу України та пошуки нових 
ринків і шляхів для збільшення 
експорту. У цьому контексті переважна 
більшість учасників наголосили на 
якомога повнішому використанні 
можливостей, які надає Угода про 
асоціацію з Європейським Союзом, 
невід’ємною частиною якої є угода 
про вільну торгівлю, що має створити 

сприятливі умови для збільшення 
товарообігу між Україною і Європою.
Окремо було відзначено, що пошук 
нових зовнішньоторгівельних партнерів 
не повинен обмежуватися лише 
Європейським Союзом. В умовах, 
коли конкурентна боротьба на світових 
ринках стає дедалі жорсткішою,  для 
зростання зовнішньої торгівлі необхідно 
підвищувати конкурентоспроможність 
української продукції, підтримувати 
вітчизняних виробників через 
законодавчі й дипломатичні зусилля. 
Учасники визнали за доцільне 
розширювати спільну роботу усіх гілок 

влади для підвищення ефективності 
та керованості зовнішньоекономічної 
політики України шляхом посилення 
політично-дипломатичної підтримки 
процесів транснаціоналізації 
українського бізнесу, представники 
якого дедалі частіше стикаються з 
протидією і різними обмеженнями на 
зовнішніх ринках. Зокрема, учасники 

необхідності розробки національної 
зовнішньоекономічної стратегії, 
що дасть змогу повною мірою 
залучити наявні в державі ресурси й 
можливості для зміцнення міжнародної 
конкурентоспроможності країни.
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боротьбу із цими явищами, також 
відомої як Стамбульська конвенція. 
Конвенція була прийнята 
Комітетом міністрів Ради 
Європи 7 квітня 2011 р. та 
набула чинності  1 серпня 
2014 року. Україна підписала 
цей важливий міжнародний 
правовий документ ще 7 
листопада 2011 року, ставши 
однією з 20 держав-членів. 
Проте, станом на 2015 рік 
підготовка до ратифікації 
Конвенції досі триває.
Стамбульська конвенція є першим 
юридично зобов’язуючим та 
всеохоплюючим міжнародно-
правовим інструментом, який є 
визнаним глобальним орієнтиром 

для вирішення проблеми насильства 
щодо жінок та домашнього 
насильства, тож її ратифікація 
сьогодні є вкрай важливою для 
України, особливо в умовах 
ведення військових дій на Сході 
нашої країни, зростання числа 
внутрішньо переміщених осіб, 
необхідності подальшої адаптації 
військовослужбовців до мирного 
життя, оскільки цілком можливим є 
зростання хвилі випадків насильства 
в сім’ї. 
Ратифікацію Україною Стамбульської 
конвенції було включено до Плану 
законодавчого забезпечення реформ 
в Україні, прийнятого Постановою 
№2986, і заплановано на II квартал 
2016 року задля забезпечення 
належної імплементації положень 

Конвенції Україна має гармонізувати 
своє законодавство з її нормами не 
тільки внісши значну кількість змін до 
існуючих законів та кодексів, але й 
прийнявши ряд нових законодавчих 
актів.  Це є необхідною умовою 
не тільки для ратифікації, а і для 
подальшої успішної імплементації 
Стамбульської Конвенції. 
З огляду на те, що в Україні, як 
правовій та соціальній державі, 
права людини є найвищою цінністю, 
а їх дотримання є запорукою її 
європейської інтеграції, учасники 
круглого столу підкреслили 
важливість ратифікації та подальшої 
імплементації Україною Конвенції 
про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та 
боротьбу із цими явищами.

Комітет постійно тримав на контролі та заслуховував інформацію Міністерства закордонних справ України, 
інших центральних  органів  виконавчої влади щодо проблемних питань зовнішніх зносин, які виникали протягом 
звітного періоду. Так Комітетом проводилися розширені тематичні засідання щодо проблемних питань українсько-
російських відносин на сучасному етапі (про можливі негативні наслідки денонсації Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між Україною і РФ; про можливість введення дзеркальних майнових санкцій 
щодо РФ; про визнання РФ країною-агресором); щодо питань денонсацій угод між Україною та РФ, пов’язаних з  
перебуванням Чорноморського Флоту на території України та інших.
На засіданнях Комітету неодноразово заслуховувалася інформація заінтересованих органів виконавчої влади 
щодо міжнародно-правової ситуації у зв’язку з анексією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та 
ескалацією військового конфлікту на сході нашої країни. 

У звітному періоді Комітет приділяв увагу розвитку зовнішніх відносин, при цьому 
виходячи з того, що питання зміцнення і поглиблення власне міжпарламентських 
стосунків є важливою складовою зовнішньої політики України.
Так, протягом зазначеного періоду Комітет відповідно до предметів свого 
відання та за дорученням керівництва Верховної Ради України разом з 
парламентськими фракціями сформував склади постійних делегацій Верховної 
Ради України у парламентських асамблеях Ради Європи, Організації з 
безпеки та співробітництва в Європі, Організації Чорноморського економічного 
співробітництва, ГУАМ, НАТО  та інших.

МІЖПАРЛАМЕНТСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Члени Комітету активно працюють практично в усіх постійних делегаціях  
Верховної Ради України у цих організаціях:

Гопко Г.М. 
Присяжнюк О.А. — 
заступник Голови  
Постійної делегації

Климпуш-Цинцадзе І.О. — 
голова Постійної делегації, 

 Ларін С.М.

ПА РЄ ПА ОБСЄ ПА НАТО

Ар’єв І.В.— голова  
Постійної делегації,  
Вовк В.І., Льовочкіна Ю.В., 
Гузь І.В., Заліщук С.П.

Глава Постійної 
делегації  Тарасюк Б.І.

ПА ЄВРОНЕСТ Виконавчий комітет Національної парламентської 
групи України у Міжпарламентському Союзі 
Гопко Г.М. — заступник Голови Виконавчого комітету
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Завдяки активній роботі членів 
Постійної делегації Верховної Ради 
України у Парламентській асамблеї 
Р них 
дій Р ції проти України 
вдалося домогтися жорсткої реакції 
ПАР що було відображено у декількох 
резолюціях Асамблеї езолюція 
1974(2014)).  Асамблея суворо 
засудила порушення українського 
суверенітету і територіальної цілісності 
Російською цією і акцентувала 
увагу на неприпустимості таких дій з 
боку  держави-учасниці Р вропи 

езолюц (2014)).
Українські депутати наполегливо 
працювали на двосторонньому 
рівні з іноземними колегами 
парламентаріями з краї членів Ради 

вропи. З урахуванням триваючої 
агресії Росії проти України, у рамках 

січневої сесії ПА Р було прийнято 
рішення продовжити до кінц 5 
року введені Асамблеєю у минулому 
році санкції щодо російської делегації 
- призупинення до кінц у 
прав делегації Р на голосування, 
на представництво в юро Асамблеї, 
Президентському комітеті, Постійному 
комітеті, на участь у місіях із 
спостереження за виборами. 
У рамках червнев у 
Асамблея ухвалила Резолюцію щодо 
осіб, зниклих під час конфлікту в 
Україні. Україну закликали створити 
спеціалізований урядовий орган, 
доручивши йому координацію роботи 
всіх державних і неурядових організацій, 
що працюють у проблематиці зниклих 
безвісти осіб бити механізм 
державної компенсації і підтримки сім’ям 
зниклих безвісти осіб і забезпечити, 

щоб ці сім’ї були поінформовані про 
існування цього механізму. акож 
Україна має розглянути питання про 
прийняття спеціального закону про 
зниклих безвісти, який би законодавчо 

никли ва 
війн що дозволяло би відповідним 
сім’ям отримувати фінансову, соціальну 
та правову допомогу, включно з 
державним відшкодуванням. Важливо 
вказати на те, що в тексті Резолюції 
з’явилося визнання того, що конфлікт в 
Україні насправді є російською агресією, 
а щодо Криму впроваджено термін 

н Резолюцію підтримала 
переважна більшість присутніх, проти 
проголосував лише німець-комуніст 
Андрій унько. За було віддано 5
голоси. Поправка про те, що Росія є 
країно агресором, отрим в 

.

Постійна делегація Верховної Ради України 
у Парламентській асамб нізації 
з безпеки та співробітниц вропі, 
сформована з народних депутатів восьмого 
скликання проводить серйозну і важливу 
роботу у рам С мовану на 
захист інтересів України. ак, нашій 
делегації вдалося подолати проросійське 
лобі у цій впливовій міжнародній інституції 
та домогтися під час щорічної сесії ПА 

С ельсінкі в липн у 
прийняття двох резолюцій

Продовження очевидних грубих і невиправлених 
порушень Російською цією міжнародних норм 
і принц С було закріплено визнання 
факту, що дії Росії в Автономній Республіці Крим і 
Севастополі, а також в окремих район нецької та 

нської областей України є актами військової агресії 
проти України

Викрадені і незаконно утримувані громадяни України на 
території Р ц міститься заклик 
до Р ції негайно звільнити народного 
депутата України адію Савченко та інших громадян 
України, які незаконно утримуються на території Росії.

Комітет активно займався розбудовою організаційної структури 
двостороннього міжпарламентського співробітництва. Під егідою 
Комітету створен міжпарламентських 

ментами зарубіжних країн, одним з головних 
напрямів роботи яких є визначення та узгодження зі своїми 
іноземними колегами пріоритетів розвитку договірно-правових 
відносин України з відповідними країнами, а також залучення 
зарубіжного досвіду для розвитку вітчизняного законодавства.

В рамках міжпарламентського обміну керівництвом 
Комітету було проведен мів делегацій комітетів 
іноземних парламентів, що опікуються питаннями зовнішніх 
зносин, зокрема, представників парламентів рузії, Румунії, 
Угорщин т нції, Великобританії.

65 депутатські групи 
створено

6 прийомів делегацій комітетів
іноземних парламентів
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У звітний період було проведено близько 250 протокольних зустрічей керівництва Комітету з іноземними 
парламентськими делегаціями, послами, представниками різних зарубіжних інституцій. Під час цих зустрічей 
були обговорені перспективи співпраці, спрямованої на підтримку розвитку співробітництва на економічному, 
фінансовому та політичному рівнях, а також питання створення та діяльності депутатських груп Верховної Ради 
України з міжпарламентських зв’язків з відповідними країнами. Але звичайно основним питанням для обговорення 
було підтримка України в її прагненні забезпечити свою незалежність та непорушність її міжнародно-визнаних 
кордонів в умовах російської військової агресії. 
Зазначеному вище сприяли регулярні контакти Комітету та його секретаріату з підрозділами МЗС України з метою 
координації дій з питань  забезпечення взаємодії Верховної Ради України з парламентами зарубіжних країн та 
міжнародними організаціями, в яких функціонує парламентський вимір.

Зустріч членів Комітету 
у закордонних справах 
з послами країн G7 
та з послом ЄС в Україні
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