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03 March 2022   

Briefing Note  

Current Situation in Ukraine and the Work and Roles of Parliamentarians  

Prepared by the Parliamentary Centre and the Agency for Legislative Initiatives under 
the  Parliamentary  Accountability for the  Security  Sector  (PASS  Ukraine) project, funded by the 
Peace and Stabilisation Operations  Program of Global  Affairs  Canada.  

The analysis included in this note is based on media reports and information obtained from the 
Verkhovna Rada and other legislative bodies. It is essential that Ukraine’s democratically elected 
officials continue to perform their duties while enduring Russia's unprovoked, illegal and horrific 
invasion.   

This note is for information only and is not meant to convey opinions regarding policy decisions in 
the Verkhovna Rada’s sole purview.  The contents of this note do not necessarily reflect the views 
of PASS partners or Global Affairs Canada. 

This note contains two statements by the leadership of the Verkhovna Rada, information on the 
work of 14 committees and results of a plenary session of the Verkhovna Rada. (as of 9:00 pm, 
March 3, Kyiv time). It will not necessarily reflect the up-to-date current state of affairs as the 
situation changes every hour. Every attempt is made to ensure the accuracy of all information, 
acknowledging the rapidly deteriorating humanitarian and security situation, the disruption of 
the flow of information and organized disinformation all present incredible challenges.   

 

Key Highlights 

The Chairman of The Verkhovna Rada of Ukraine, Ruslan Stefanchuk, spoke at an 
Extraordinary Session of the European Parliament on March 1 1.  Key points: 

• Eight years ago, the people of Ukraine said no to the Russian invasion and attempted 

to change Ukraine’s eternal path home to a united EU. 

• Our right to develop, to be a democratic state that chooses its path, has been 

plundered by a country that does not respect international law and international 

principles, neglecting the sovereignty and state integrity of any state in the world. 

• A large number of dead and injured. The aggressor attacked Kharkiv, and other cities 

in Ukraine are constantly being attacked. Enemy planes are flying over Kyiv; bombs 

are flying. And everything is being done to break the Ukrainian spirit. But this will not 

happen! 

 
1 https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/220081.html 
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• A turning point in the history of Europe. It directly depends on how the united 

European community responds to this challenge of savagery, barbarism, and non-

civilization. 

• Even before February 24, 67% of Ukrainian citizens supported EU membership. We 

call on Ukraine to join the EU immediately. This would be a clear signal of support for 

the Ukrainian people 

• Russia can only be stopped together. There can be no peace in Europe without a 

strong Ukraine. There can be no whole Europe without Ukraine. 

On March 2, Vice Speaker Olena Kondratyuk proposed to make March 5 the Day of 
International Solidarity with Ukraine with the demand to close the sky. The main thesis: 

• Every day, we see the aggressor shooting, attacking missiles, dropping bombs on 

our cities and people, children. Therefore, the question arises as to what else we 

can do - in addition to our appeals to international organizations, speeches in the 

highest tribunes, thousands of messages to friends urging them to take to the 

streets. 

• I propose to declare March 5 the Day of International Solidarity with Ukraine! 

Start on all squares, in all countries!  

On March 3, the Verkhovna Rada held a plenary session. Among other work a Resolution was 

adopted on the Address of the Verkhovna Rada of Ukraine to the United Nations, the UN 

High Commissioner for Refugees, the International Committee of the Red Cross, the 

European Parliament, international organizations and their parliamentary assemblies, 

parliaments and foreign governments on the urgent need to protect Ukrainian civilians 
from armed attacks by Russian invaders (№ 7123).  

The resolution refers to crimes committed by Russia and appeals to: 
• immediate introduction of a no-fly zone over the territory of Ukraine 
• immediate opening of humanitarian (green) corridors for a safe evacuation, provision of 

humanitarian assistance to women, children and the elderly and ensuring their safety 
introduction of peacekeeping forces on the territory of Ukraine 

On March 1, MPs Saladukha and Beleniuk, members of the Committee on Youth and Sports, 

and Ukrainian athletes appealed to the International Olympic Committee, the International 

Paralympic Committee and the presidents of international sports federations to immediately 

remove the national sports committees of Russia and Belarus, athletes and officials of Russia 

and Belarus from participation in the XIII Paralympic Winter Games in Beijing. 

On March 1, Ivanna Klympush-Tsintsadze, Chair of the Committee on European Integration, 

made a statement2. Key points: 

• Our peaceful cities are now being shelled with grenade launchers and rockets; 

heavy vehicles are driving through the streets of our towns and villages, shooting 

our citizens. I do not see the readiness of the international community to help 

 
2 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220088.html 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39168
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organize green corridors for the evacuation of women and children from the 

surrounding cities under attack, as well as to provide food for these cities. 

• I am shocked by the decision of the United Kingdom, which has refused to abolish 

visas for Ukrainians fleeing the war. There is no place for bureaucracy. Any 

procrastination is the life of our citizens. Conversely, urgent action saves the lives 

and future of our people. 

• Ukraine needs weapons! Every weapon: from air defence anti-tank weapons to 

personal defence equipment. People are ready to fight for their land.  

• I wonder why there is no reaction from international financial institutions. The 

IMF and the World Bank - why did not exclude Russia from these organizations, 

and why did not freeze the accounts of both government and oligarchs? I would 

like to see the children of Lavrov, Naryshkin, all these officials and oligarchs being 

taken to their homes from the beautiful, cozy places abroad where they are now. 

This must be done immediately. 

• Now, we are forced to hide in bomb shelters. The fate of your citizens will depend 

on your actions (the West) - whether they will also hide from the war because 

Putin will not be satisfied with Ukraine. He will push on. 

These theses were repeated on March 2 during a meeting with the European People’s Party 

leaders from the Nordic and Baltic countries. 
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Additional Information on the Activities of Rada Committees and Members 

On March 1, Andriy Gerus, Chairman of the Committee on Energy and Housing and Communal 

Services, made a statement. He stressed that the Ministry of Energy and NEC Ukrenergo operate on a 

full-time basis and ensure uninterrupted energy supply in all country regions.  

On March 1, a joint statement was issued by the Chairman of the Legal Policy Committee, the Chairman 

of the Legal Reform Commission under the President of Ukraine, the Chairman of the Supreme Court, the 

Minister of Justice of Ukraine, and the Prosecutor General. The main thesis: 

• The judicial system works and will work even in military aggression and martial law 

conditions. 

• By the decision of the Council of Judges of Ukraine, an operational headquarters has been 

organized and is already operating with the participation of all judicial authorities, the Office 

of the Prosecutor General, the Legal Policy Committee, and all relevant structures. The main 

task of this headquarters is to ensure the safe and uninterrupted work of the courts.  

• The priority of the judiciary should be to ensure coordination with the pre-trial investigation 

and prosecutor's office on full-fledged activities in criminal proceedings, proper 

documentation and processing of all evidence of criminal acts of Russia's armed aggression 

against the Ukrainian people.  

• Everyone guilty of war crimes, treason, sabotage, looting and other crimes must be 

prosecuted and punished fairly.  

• At the initiative of the Prosecutor General, an operational meeting was held with the 

participation of the Chairman and judges of the Supreme Court, the Minister of Justice of 

Ukraine, Acting Chairman of the SJA of Ukraine, Chairman of the profile committee of the 

parliament on coordination of work on specific issues of pre-trial investigation and criminal 

proceedings in martial law. 

Members of the Committee on Nation's Health, Medical Care and Medical Insurance assist hospitals 

in Kyiv. Committee First Deputy Head Valery Dubil agreed on foreign treatment and full support of sick 

children of NDSL "Okhmatdyt.” The Chairman of the Committee, Mykhailo Radutsky, provides Kyiv 

hospitals with food and hygiene products. He delivered diapers and toys to NDSL "Okhmatdyt.” He also 

brought food to the Kyiv City Psychiatric Hospital №1 and Kyiv City Clinical Hospital №18. MPs negotiate 

with the American Medical Association to send Ukrainian troops for complex treatment. 

Members of the Committee on Agrarian and Land Policy coordinate the provision of food aid. 

Ukrainian farmers have set a goal of 1 million long-term food kits. They deployed a coordination 

headquarters to support the Armed Forces. There is a call center. In the warehouses, volunteers accept 

products, sort and pack them, preparing them for shipment. Recipients of such assistance will be socially 

vulnerable groups of those towns and villages that have been subjected to enemy shelling and the 

Ukrainian military in these areas. Humanitarian aid to the Armed Forces of Ukraine and territorial 

defence.3 

On March 1, Nestor Shufrych, Chairman of the Committee on Freedom of Speech, stressed that 

Ukrainian journalists are in the hotspots of Ukrainian cities in the most turbulent six days of the Russian-

Ukrainian war risking their lives and actively covering Russia's attack on peaceful Ukraine. Ukrainian 

journalists are also appealing to the world community to bring attention to destructions in the cities of 

Ukraine: in Kyiv, Kharkiv, Kherson, Sumy, Chernihiv, civilian infrastructure, hospitals, orphanages, 

schools, maternity hospitals are destroyed.  Reporters have once again emphasized that the Ukrainian 

 
3 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220098.html 
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people are fighting for democratic values and a future for themselves and Europe. Ukrainian journalists 

show the struggle of defending soldiers and the entire Ukrainian people against the Russian military, 

bringing to the surface the truth about all the horrors and dirt of this war.4 

Members of the Committee on Transport and Infrastructure continue to work on establishing 

logistics, rapid evacuation of the population, the organization of critical infrastructure. Ukrzaliznytsia 

(Ukrainian Railways) continues stable traffic. Additional evacuation trains are planned. Catering and 

medical care are provided at the railway stations5. 

The Budget Committee supports the measures taken by the Cabinet of Ministers of Ukraine, the 

Ministry of Finance of Ukraine and the National Bank of Ukraine to raise additional funds to help Ukraine, 

its budget, assistance to the Armed Forces of Ukraine and aid to citizens of Ukraine in humanitarian 

matters6. Measures taken: 

• Negotiations are actively underway with international and foreign partners on possible 

financial instruments for assistance to Ukraine (including grants and soft loans) from 

international financial organizations, the European Union, the United States and other 

leading countries and acceleration of such assistance; 

• the National Bank of Ukraine has opened a special multi-currency account to raise funds 

to support the Armed Forces of Ukraine for the transfer of funds from international 

partners and donors, foreign citizens, Ukrainian business and citizens of Ukraine (in 

foreign and national currency), as well as a current account for crediting charitable 

assistance from Ukraine and from abroad to support the citizens of Ukraine who suffer 

most from Russian aggression; 

• gradual issuance of domestic government bonds "Military Bonds" to attract funds from 

businesses, foreign investors and citizens of Ukraine to support the state budget and use 

such funds to meet the needs of the Armed Forces of Ukraine and uninterrupted financial 

needs of the state in martial law; 

• an opportunity for citizens of Ukraine to transfer funds received under the eSupport 

program to make charitable contributions to the charity organization "International 

Charitable Foundation" Come Back Alive" to help Ukrainian servicemen.  

The Committee on Economic Development, together with the Ministry of Economy of Ukraine, has 

developed a draft law on the nationalization of all property, facilities, funds and deposits of the aggressor 

located in Ukraine7. On March 2, the bill was registered under number 71228. On the evening of March 3, 

the Committee supported the bill. The Committee is also working on a draft of an appeal to the European 

Community to stop purchasing all groups of Russian goods. 

On March 2, the Chairman of the Committee on Social Policy and Protection of Veterans' Rights, Halyna 

Tretyakova, stated the priorities of the Committee's work9. Social protection of the population during 

the war is under the unique control of the parliament. Providing older adults with pensions is currently 

on the agenda. The Pension Fund of Ukraine accrued pensions for March 2022 and began transferring 

 
4 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220089.html 
5 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220106.html 
6 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220095.html 
7 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220099.html 
8 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39165 
9 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220101.html 
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information to the authorized persons for the payment of pensions to banks and JSC "Ukrposhta" (Post 

service).  

The Committee on Humanitarian and Information Policy continues to work. The following bills were 

supported at the March 2 meeting: 

• Prohibition of production and distribution of information products aimed at promoting 

the actions of the aggressor state; 

• strengthening criminal liability for the production and distribution of prohibited 

information products; 

• ensuring the responsibility of persons who carried out collaborative activities; 

• establishing criminal liability for collaborative activities. 

The Committee also initiates an appeal from the Parliament of Ukraine to the International Committee 

of the Red Cross and the UN High Commissioner for Refugees to provide "green corridors" in the 

occupied and hottest spots of the country. 

On March 3, at a meeting of the Law Enforcement Committee, the decision to significantly increase 

criminal liability for looting and lift all restrictions on the use of firearms by civilians to repel armed 

aggression by Russia / another country during martial law was unanimously supported. 

The Secretary of the Committee on National Security, Defense and Intelligence, Roman Kostenko, is 

currently a member of the Armed Forces of Ukraine. On March 2, he captured three soldiers of the special 

forces of Russia in Mykolayiv. The Deputy Chair of the Committee, Chair of the Subcommittee on the 

Implementation of NATO Values and Standards, International Military Cooperation and Peacekeeping 

Committee on National Security, Defense and Intelligence, Mariana Bezugla, has joined the Obolon 

Territorial Defense of Kyiv. 

On March 3, the Verkhovna Rada held a plenary session. Fourteen laws and one resolution were 

adopted. 

- Resolution on the Address of the Verkhovna Rada of Ukraine to the United Nations, the UN High 
Commissioner for Refugees, the International Committee of the Red Cross, the European Parliament, 
international organizations and their parliamentary assemblies, parliaments and foreign governments 
on the urgent need to protect Ukrainian civilians from armed attacks by Russian invaders (№ 7123).  
 
The resolution refers to crimes committed by Russia and appeals to: 

• immediate introduction of a no-fly zone over the territory of Ukraine 
• immediate opening of humanitarian (green) corridors for a safe evacuation, provision of 

humanitarian assistance to women, children and the elderly and ensuring their safety 
• introduction of peacekeeping forces on the territory of Ukraine on the basis of UN GA Resolution 

377 (V) "Association for Peace" of November 3, 1950. 
 
- Law on Approval of the Decree of the President of Ukraine "On General Mobilization" (№ 7113); The 
decree provides for mobilization throughout Ukraine for 90 days. 
 
- Law on Approval of the Decree of the President of Ukraine "On the Use of the Armed Forces of Ukraine 
and Other Military Formations" (№ 7115); The decree provides for the use of the Armed Forces of 
Ukraine to repel armed aggression against Ukraine. 
 
- Law on Amendments to Certain Legislative Acts (on Ensuring the Liability of Collaborators) (№ 5143); 
Under this law, persons convicted of collaborative activities will not be entitled to hold a large number 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39168
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39149
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39151
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71219
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of positions in election administration bodies, to  serve in military forces. The parties in which these 
persons hold positions will be liquidated. 
 
- Law on Amendments to Certain Legislative Acts (on Establishing Criminal Liability for Collaborative 
Activities) (№ 5144); This law introduces a new article "Collaborative Activities" in the Criminal Code. 
Collaborative activities are punishable by up to 15 years in prison, a ban on holding some positions and 
have a special procedure for pre-trial investigation. 
 
- Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine (on Prohibition of Production and 
Distribution of Information Products Aimed at Promoting the Actions of the Aggressor State) (№ 5101); 
This law prohibits the justification of aggression, the glorification of the aggressor's armed groups, and 
impose a sanction on political parties, public associations, and religious organizations for activities in 
violation of Ukraine's sovereignty. 
 
- Law on Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine 
Concerning Additional Regulation of Ensuring the Activity of Law Enforcement Bodies in Difficult Martial 
Law Conditions (№ 7118); The law establishes special rules of the pre-trial investigation in martial law. 
 
- Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine" On the Judiciary and the Status of Judges "on 
Changing the Jurisdiction of Courts" (№ 7117); This law allows cases to be transferred from courts in 
the occupied territories to other courts. 
 
- Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal Code of Ukraine to Strengthen Responsibility for 
Crimes against the Fundamentals of National Security of Ukraine in the Conditions of Martial Law" (№ 
7116); This law stipulates that persons convicted of treason or sabotage will receive a maximum 
punishment of 15 years or life imprisonment. Amnesty will not apply to such persons. 
 
- Law of Ukraine "On the Participation of Civilians in the Defense of Ukraine" (№ 7120); This is a new 
law that regulates the participation of civilians in the protection of the state. It is allowed to distribute 
weapons to civilians and foreigners and use of weapon during martial law to repel Russia's armed 
aggression. 
 
- Law on the protection of the interests of the subjects of reporting and other documents during martial 
law or war (№ 7121); The law allows for financial reporting within 90 days of the end of martial law. 
During martial law, reporting is not required or verified. 
 
- Law on Basic Principles of Compulsory confiscation of Property Rights of the Russian Federation and 
Its Residents in Ukraine (№ 7122); The law defines the principles, procedure, grounds and legal regime 
of compulsory confiscation of objects of property rights of the Russian Federation and its residents. 
 
- Law on Amendments to the Criminal Code of Ukraine on Strengthening Liability for Marauding (№ 
7124); The law defines martial law as a qualifying circumstance for a number of crimes (theft, robbery, 
burglary, extortion, seizure of property). Marauding raises the minimum sentence to three to five years 
in prison. 
 
- Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine Concerning 

Peculiarities of Taxation and Reporting during Martial Law (№ 7125). Taxpayers are released from 

liability for inability to perform their duties. Support for the Armed Forces is considered as a cost for 

taxpayers. 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71220
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71149
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39159
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39158
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39156
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39161
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73880
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73881
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39170
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39167
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03 березня 2022 р.   

Інформаційна довідка 

Щодо поточної ситуації на території України 

Prepared by the Parliamentary  Centre and the Agency for Legislative Initiatives under the  

Parliamentary  Accountability for the  Security  Sector  (PASS  Ukraine) project, funded by the 

Peace and Stabilisation Operations  Program of Global  Affairs  Canada. The analysis included in 

this note is based on media reports and information obtained from the Verkhovna Rada.  This is 

not for information only and is not meant to convey opinions regarding policy decisions in the 

Verkhovna Rada's sole purview.  The contents of this note do not necessarily reflect the views of 
Global Affairs Canada. 

Ця інформаційна довідка коротко описує останні події в Україні протягом 01-03 

березня 2022 року (станом на 16:00 03 березня за київським часом). Вона не обовʼязково 

буде відображати найбільш актуальний стан справ так як ситуація змінюється 
щогодини.  

Ця довідка містить дві заяви керівництва Верховної Ради, інформацію про роботу 14 

комітетів та підсумки пленарного засідання ВРУ.  

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук виступив на 

екстраординарному засіданні Європейського Парламенту 01 березня10. Основні тези: 

• Вісім років тому народ України сказав «ні» російській навалі та спробі змінити 

одвічний шлях України додому — до об’єднаного ЄС. 

Наше право розвиватися, бути демократичною державою, яка сама обирає свій 

шлях, було сплюндровано країною, яка не поважає міжнародне право й 

міжнародні принципи, яка нехтує суверенітетом і державною цілісністю будь-

якої держави світу 

• Велика кількість загиблих і постраждалих. Агресор атакував Харків, постійно 

йде атака на інші міста України. Над Києвом снують ворожі літаки, летять 

бомби. І здійснюється все, щоби зламати український дух. Але цього не буде! 

• В історії Європи настав переломний момент. Вона напряму залежить від того, 

як уся об’єднана європейська спільнота відреагує на цей виклик дикості, 

варварства й не цивілізації. 

• Членство у ЄС ще до подій 24 лютого підтримувало 67% громадян України. Ми 

закликаємо негайно надати Україні членство в ЄС. Це стало б чітким сигналом 

підтримки українського народу 

• Зупинити Росію можна тільки спільно. Не може бути миру у Європі без сильної 

України. Не може бути цілісної Європи без України. 

 
10 https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/220081.html 
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02 березня Віцеспікерка Олена Кондратюк запропонувала зробити 5 березня 

Днем Міжнародної Солідарності з Україною з вимогою закрити небо 11. Основні тези її 

заяви: 

• Щодня ми бачимо, як агресор стріляє, атакує ракетами, скидає бомби на 

наші міста і людей, дітей. Тому виникає запитання, що ми можемо зробити 

ще - крім наших звернень у міжнародні організації, виступів на найвищих 

трибунах, тисячах повідомлень до друзів з закликом виходити на вулиці. 

• Я пропоную оголосити 5 березня День Міжнародної Солідарності з 

Україною! Почати на всіх майданах, у всіх країнах! Ми маємо додати 

організованості всім тим, хто хоче допомогти Україні. 

 

Депутати Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування займаються допомогою медичним закладам Києва. Депутат Комітету 

Валерій Дубіль домовився про лікування та повний супровід хворих дітей з НДСЛ 

«Охматдит» закордоном12. Голова Комітету Михайло Радуцький займається 

забезпеченням київських лікарень продуктами та засобами гігієни. Він доставив до 

НДСЛ «Охматдит» памперси та іграшки. Також він завіз продукти харчування до 

Київської міської психіатричної лікарні №1 ім. Павлова та для Київської міської клінічної 

лікарні №18. Йдуть перемовини з Американською асоціацією лікарів для прийому 
українських військових для проведення складних операцій13. 

01 березня Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, 

Андрій Герус, зробив заяву. Він наголосив, що  Міністерство енергетики та НЕК 

«Укренерго» працюють в штатному режимі та забезпечують безперебійне 
енергопостачання в усіх регіонах держави14.  

01 березня була опублікована спільна заява Голови Комітету з питань правової 

політики, Голова Комісії з питань правової реформи при Президенті України, Голови 
Верховного Суду, Міністра юстиції України, Генерального прокурора15. Основні тези: 

• Судова система навіть в умовах військової агресії та воєнного стану працює і 

буде працювати. 

• За рішенням Ради суддів України організований і вже працює оперативний 

штаб за участі всіх органів судової влади, Офісу Генерального прокурора, 

Комітету з питань правової політики, всіх дотичних структур. Головним 

завданням цього штабу є забезпечення безпечної та безперебійної діяльності 

судів.  

• Пріоритетом діяльності судової системи має бути забезпечення координації з 

органами досудового розслідування і прокуратури щодо повноцінної 

 
11 https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/220111.html 
12 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220071.html 
13 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220072.html 
14 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220077.html 
15 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220078.html 
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діяльності в кримінальному судочинстві, належного документування та 

процесуального оформлення всіх доказів злочинних дій у зв’язку із збройною 

агресією РФ проти нашої Держави та Українського народу.  

• Кожен винний у військових злочинах, державній зраді, диверсіях, мародерстві 

та інших злочинах має бути притягнений до кримінальної відповідальності та 

понести справедливе покарання.  

• За ініціативи Генерального прокурора проведена оперативна нарада за участі 

Голови та суддів Верховного Суду, Міністра юстиції України, т.в.о. Голови ДСА 

України, Голови профільного комітету парламенту щодо координації роботи з 

окремих питань досудового розслідування та кримінального судочинства в 

умовах воєнного стану. 

01 березня Народні депутати – члени Комітету з питань молоді і спорту, Ольга 

Саладуха і Жан Беленюк та українські спортсмени звернулися Міжнародного 

олімпійського комітету, Міжнародного паралімпійсього комітету та президентів 

міжнародних спортивних федерацій з проханням негайно відсторонити національні 

спортивні комітети Росії та Білорусі, а також спортсменів й офіційних осіб Росії та 
Білорусі від участі в ХІІІ Паралімпійських зимових іграх в Пекіні16. 

01 березня Голова Комітету з питань Європейської інтеграції, Іванна Климпуш-
Цинцадзе зробила заяву17. Основні тези: 

• Наші мирні міста зараз обстрілюють з гранатометів і закидають ракетами, 

диверсійні, терористичні групи рискають нашою країною, важка техніка 

їздить вулицями наших міст і сіл, розстрілює наших громадян. Я не бачу 

готовності від міжнародної спільноти допомогти організувати зелені 

коридори для евакуації жінок та дітей з міст, які оточені, під ударами, а 

також щоб забезпечити продовольством ці міста. 

• Я приголомшена рішенням Великої Британії, яка не погодилася скасувати 

візи для українців, що тікають від війни. Бюрократії немає місця. Будь-яке 

зволікання — це життя наших громадян. І навпаки — термінові дії — це 

врятовані життя і майбутнє нашого народу. 

• Україні потрібна зброя! Все — починаючи від захисту в повітрі, 

протитанкової зброї, до персональних засобів захисту для тероборони. 

Люди готові битися за свою землю.  

• Я здивована, чому немає реакції міжнародних фінансових інституцій. МВФ 

та Світовий банк — чому Росію не виключили з цих організації і чому не 

заморозили рахунки, як державні, так і рахунки олігархів? Я б хотіла 

побачити, як дітей Лаврова, Наришкіна, усіх цих чиновників і олігархів 

витурять до їхнього дому із гарних, затишних місць за кордоном, де вони 

зараз. Це треба зробити негайно. 

• Ми зараз змушені ховатися в украттях і бомбосховищах. І від ваших дій 

(Заходу) залежатиме доля ваших громадян — чи будуть вони також 

 
16 https://www.youtube.com/watch?v=ggrPsV-Lq7k 
17 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220088.html 
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ховатися від війни, бо Путін не задовільниться Україною. Він буде сунути 

далі. 

Ці тези були повторені 02 березня під час зустріч із лідерами партій-членів 

Європейської народної партії із Нордичних країн та країн Балтії18. 

Депутати Комітету з питань аграрної та земельної політики займають 

координацією надання продовольчої допомоги. Аграрії України поставили ціль - 1 млн 

продуктових наборів тривалого зберігання. Вони розгорнули координаційний штаб 

підтримки ЗСУ. Працює call-центр, на складах волонтери приймають продукти, сортують 

та фасують їх, готуючи до відправки. Отримувачами такої допомоги будуть соціально 

незахищені верстви населення тих міст та сіл, що піддавалися ворожим обстрілам, а 

також українські військові на цих територіях19 Голова Комітету Микола Сольський та 

члени Комітету сконцентрували свою діяльність за трьома напрямами: забезпечення 

продуктами харчування, переміщення цивільних громадян до безпечних місць та 

гуманітарна допомога Збройним Силам України і територіальній обороні.20 

01 березня Голова комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич наголосив, 

що у найбуремніші шість днів російсько-української війни наші журналісти перебувають 

у найгарячіших точках, на які перетворилися міста України, ризикують своїм життям та 

роблять неймовірне, активно висвітлюючи події нападу Росії на мирну Україну. Також 

українські журналісти звертаються до світової спільноти щодо знищення міст України: 

Київ, Харків, Херсон, суми, Чернігів , знищують цивільну інфраструктуру, лікарні, дитячі 

будинки, школи, пологові будинки. Репортери, перебуваючи на місцях подій, вже вкотре 

акцентують, що український народ бореться за демократичні цінності і майбутнє не 

лише своє, а й Європи. Українські журналісти показують боротьбу воїнів-захисників та 

всього українського народу із російськими військовими , піднімаючи на поверхню 

правду про усі жахи та бруд цієї ганебної  війни.21 

Члени Комітету з питань транспорту та інфраструктури продовжують 

працювати над налагодженням логістики, оперативної евакуації населення, організації 

роботи критичної інфраструктури. Укрзалізниця продовжує стабільний рух і публікує 

графік регулярних рейсів по основних станціях на наступний день у відповідності до 

оперативного аналізу динаміки руху. Планується призначення додаткових евакуаційних 

рейсів. На залізничних вокзалах організовано харчування та медична допомога22. 

Комітет з питань бюджету підтримує заходи, що вживаються Кабінетом 

Міністрів України, Міністерством фінансів України та Національним банком України 

задля залучення додаткових коштів для підтримки України, її бюджету, допомоги 

 
18 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220108.html 
19 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220090.html 
20 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220098.html 
21 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220089.html 
22 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220106.html 
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Збройним Силам України та допомоги громадянам України з гуманітарних питань23. 

Вжиті заходи: 

• активно ведуться перемовини з міжнародними та іноземними партнерами 

щодо можливих фінансових інструментів допомоги Україні (зокрема 

грантових коштів і пільгових кредитів) від міжнародних фінансових 

організацій, Європейського Союзу, США, інших провідних країн та 

прискорення надання такої допомоги; 

• в НБУ відкрито спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на 

підтримку Збройних Сил України для переказу коштів від міжнародних 

партнерів та донорів, іноземних громадян, українського бізнесу і громадян 

України (в іноземній та національній валюті), а також поточний рахунок 

для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону з метою 

забезпечення підтримки громадян України, які найбільше страждають від 

російської агресії; 

• здійснюється поетапний випуск облігацій внутрішньої державної позики 

"Військові облігації" з метою залучення коштів від бізнесу, іноземних 

інвесторів і громадян України на підтримку державного бюджету та 

використання таких коштів на забезпечення потреб Збройних Сил України 

і безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного 

стану; 

• надана можливість громадянам України перераховувати кошти, одержані в 

рамках програми єПідтримка, на здійснення благодійних внесків до 

благодійної організації “Міжнародний благодійний фонд “Повернись 

живим” з метою допомоги українським військовослужбовцям.  

• Комітет з питань бюджету активно долучається до реалізації цих ініціатив 

в межах своїх можливостей. 

Комітет з питань економічного розвитку спільно з Міністерством економіки 

України розробив проект закону щодо націоналізації всього майна, об’єктів, коштів та 

вкладів агресора, які знаходяться на території України24. 02 березня цей законопроект 

було зареєстровано під номером 712225. Ввечері 03 березня Комітет підтримав цей 

законопроект26. Комітет також працює над зверненням до євроспільноти із закликом 
припинити закупівлю усіх груп російських товарів. 

02 березня Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила про пріоритети роботи 

Комітету27. Соціальний захист населення у військовий період - на особливому контролі 

парламенту. Наразі на порядку денному - забезпечення людей поважного віку пенсіями. 

 
23 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220095.html 
24 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220099.html 
25 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39165 
26 
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/3/683129/?fbclid=IwAR3FkeL5X2hHoMpjKT0KRPnn2IOZN6HIHYPtnZQaE
p-6rg4OL6vqX-TK_1s 
27 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220101.html 
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Пенсійний фонд України провів нарахування пенсій за березень 2022 року та розпочав 

передачу відомостей уповноваженим на виплату пенсій банкам та АТ «Укрпошта».  

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики продовжує 

працювати28. На засіданні 02 березня було підтримано наступні законопроекти: 

• Заборона виготовлення та поширення інформаційної продукції, 

спрямованої на пропагування дій держави-агресора;  

• посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення 

забороненої інформаційної продукції;  

• забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну 

діяльність;  

• встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. 

Також Комітет ініціює звернення від Парламенту України до Міжнародного 

комітету Червоного Хреста та Верховного комісара ООН у справах біженців щодо 
забезпечення «зелених коридорів» в окупованих і найбільш гарячих точках країни. 

03 березня на засіданні Комітету правоохоронної діяльності було одностайно 

підтримано рішення про суттєве посилення кримінальної відповідальності за 

мародерство і зняття всіх обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним 
населенням для відсічі збройної агресії РФ/іншої країни, на час воєнного стану. 

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Роман 

Костенко, наразі знаходиться в складі Збройних сил України. 02 березня він захопив в 

полон 3 солдатів спецназу Росії в Миколаєві. Заступник голови Комітету, голова 

підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового 

співробітництва та миротворчості Комітету з питань національної безпеки, оборони та 

розвідки, Марʼяна Безугла, доєдналася до територіальної оборони Оболонського району 
Києва. 

 

03 березня Верховна Рада провела пленарне засідання на якому було 

прийнято 14 законів та 1 постанову. 

- Постанова Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, 
Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, 
Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, 
парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення 
захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників 
(реєстр. № 7123).  
В зверненні йде мова про злочини вчинені Росією заклик: 

• негайного запровадження безпольотної зони над територією України 
• невідкладного відкриття гуманітарних (зелених) коридорів для безпечної 

евакуації, постачання гуманітарної допомоги для жінок, дітей та літніх людей та 
гарантування їхньої безпеки 

 
28 https://www.rada.gov.ua/news/razom/220103.html 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39168
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• введення на територію України миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377 
(V) «Об’єднання заради миру» від 3 листопада 1950 року. 
 
- Закон про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію" 
(реєстр. № 7113); Указ передбачає проведення мобілізації по всій території України 
протягом 90 днів. 
 
- Закон про схвалення Указу Президента України "Про використання Збройних Сил 
України та інших військових формувань" (реєстр. № 7115); Указ передбачає 
застосування Збройних Сил України для відсічі збройній агресії проти України 
 
- Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення 
відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (реєстр. № 5143); За 
цим законом особи, які засуджені за колабораційну діяльність не матимуть права 
займати велику кількість посад у органах, що займаються організацією виборів, нести 
військову службу, а партії, в яких ці особи займають посади будуть ліківдовані. 
 
- Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення 
кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. № 5144); Цим 
законом вводиться нова стаття в кримінальному кодексі «Колабораційна діяльність». За 
колабораційну діяльність передбачено покарання до 15 років увʼязнення, заборона на 
зайняття частини посад та спеціальний порядок доудового розслідування. 
 
- Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони 
виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій 
держави-агресора) (реєстр. № 5101); Цим законом вводиться заборона щодо 
виправдання агресії, глорифікацію збройних формувань агресора, встановлення санкцій 
для політичних партій, громадських обʼєднань та релігійних організацій за діяльність з 
порушення суверенітету України. 
 
- Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності 
правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану (реєстр. № 7118); Закон 
встановлює особливості проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану. 
 
- Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” 
щодо зміни підсудності судів» (реєстр. № 7117); Цей закон дозволяє передавати справи 
від судів, які знаходяться на окуповани територіях до інших судів. 
 
- Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 
відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії 
режиму воєнного стану» (реєстр. № 7116); Цей закон встановлює, що особи засуджені за 
державну зраду чи диверсію отримають максимальне покарання у вигляді 15 років, або 
довічного увʼязнення. Амністія до таких осіб не буде застосовуватися. 
 
- Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" (реєстр. № 
7120); Це новий закон, що регулює участь цивільних осіб у захисті держави. Дозволяється 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39149
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39151
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71219
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71220
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71149
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39159
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39158
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39156
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39161
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видача цивільним особам та іноземцям зброї, її застосування на час воєнного стану для 
відбиття збройної агресії Росії. 
 
- Закон про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії 
воєнного стану або стану війни (реєстр. № 7121); Закон дозволяє подавати фінансову 
звітність протягом 90 днів після закінчення воєнного стану. На час воєнного стану 
подання звітності не вимагається і не перевіряється. 
 
- Закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності 
Російської Федерації та її резидентів (реєстр № 7122); Закон визначає принципи, 
порядок, підстави та правовий режим примусового вилучення в Україні об'єктів права 
власності Російської Федерації та її резидентів. 
 
- Закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення 
відповідальності за мародерство (реєстр.№ 7124); Закон визначає воєнний стан як 
кваліфікуючу обставину для ряду злочинів (крадіжи, грабіж, розбій, вимагання, 
привляснення чужого майна). За мародерство підвищується мінімальна межа покарання 
у виді позбавлення волі з трьох до п’яти років. 
 
- Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного 

стану (реєстр. № 7125). Платники податків звільняються від відповідальності за 

неможливість виконання своїх обовʼязків, підтримка ЗСУ вважається витратами. 
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