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ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН І МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН 

№2 

м. Київ                                                                                                21.10.2016 

 

 Присутні 12 членів Експертної ради 

 Представник Уповноваженої з прав людини 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.  Вступне слово Голови Комітету з прав людини Григорія Немирі. 

2.  Доповідь про хід виконання плану дій до Національної стратегії з прав людини. Доповідач: 

Ксенія Семьоркіна, УГСПЛ. 

3.  Доповідь щодо координації із департаментом з прав людини Національної поліції. Доповідач: 

Лариса Суліменко, депратмент Прав людини Національної поліції України. 

4.  Обговорення робочого плану експертної ради до кінця 2016 року. 

5.  Обговорення законодавчої ініціативи щодо внесення змін до статті 161 ККУ. 

6.  Розгляд законопроекту “Про цивільне партнерство”. 

7.    Обговорення проекту підсумкової доповідної записки Експертної ради. 

8.  Затвердження логотипу Експертної ради. 

9.  Обрання Головуючого Експертної ради (відповідно до п.11 положення про Експертну раду); 

10. Інші питання. 

  

1. СЛУХАЛИ: Голову комітету з прав людини Григорія Немирю щодо пріоритетів Комітету з прав 

людини, обмін думками щодо ходу виконання Плану дій до Національної стратегії у сфері прав 

людини, необхідності включення громадського суспільства у низку законодавчих процесів (зокрема 

законодавча ініціатива щодо посилення гарантій мирних зібрань); 
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2. СЛУХАЛИ: Доповідь про хід виконання плану дій до Національної стратегії з прав людини Ксенії 

Семьоркіної, УГСПЛ 

ВИСТУПИЛИ: 

Ксенія Семьоркіна: Щодо неналежного виконання Плану дій до Національної стратегії у сфері прав 

людини, відставання від термінів виконання більшості пунктів Плану дій, низьку активність та 

взаємодію з громадськими організаціями органів виконавчої  влади; 

Відбулась дискусія та обмін думками експертів. 

ВИРІШИЛИ:  

Звернутись із клопотанням до Голови Комітету з прав людини ініціювати неформальну зустріч із 

представниками місії ЄС,  ключовими органами виконавчої влади, що відповідають за виконанням 

Плану дій, громадським та експертним середовищем на базі Комітету з прав людини. 

Експерти зазначили, що Комітетові з прав людини необхідно звернути на увагу на те, що низка 

законопроектів, які безпосередньо відносяться до компетенції Комітету, розробляєтеся на базі інших 

комітетів.  

Звернутись до Комітету з прав людини щодо необхідності посилити парламентський контроль за 

виконанням Національної стратегії у сфері прав людини: 

- проводити засідання Комітету за розділами; 

- розробити власний План (законопроектних робіт) на реалізацію Національної стратегії у сфері прав 

людини, що включатиме всі законопроекти, дотичні до сфери прав та свобод людини. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 12, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0 

 

3. СЛУХАЛИ: Доповідь щодо координації із департаментом з прав людини Національної поліції. 

Доповідач: Лариса Суліменко, департамент Прав людини Національної поліції України. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги інформацію про новий департамент Національної поліції України. 

Висловити клопотання департаменту з Прав людини, щодо необхідної експертної координації у 

низці законопроектів, що стосуються можливого звуження прав та свобод людини.    

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 12, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0 

  

4. СЛУХАЛИ: Обговорення робочого плану експертної ради до кінця 2016 року; 

ВИРІШИЛИ: Експертна рада затверджує дві активності до кінця року: 

1. координаційну зустріч щодо виконання Плану дій до Національної стратегії з прав людини; 
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2. підготовку розширеної позиції до Дня з прав людини щодо 

низки гострих та актуальних проблем у сфері прав і свобод людини в Україні. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 12, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0 

  

5. СЛУХАЛИ: Обговорення законодавчої ініціативи щодо внесення змін до статті 161 ККУ 

ВИРІШИЛИ: Скоординувати різні робочі групи, що наразі працюють над оновленням законодавства 

щодо злочинів на ґрунті ненависті. Є абсолютно нагальним та необхідним розширення норми щодо 

обтяжувальної ознаки для злочинів на ґрунті ненависті до всіх груп та меншин.     

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 12, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0 

 

6. СЛУХАЛИ: Розгляд законопроекту “Про цивільне партнерство”. 

Богдан Глоба доповів про законопроект, розроблений аналітичною групою "Левіафан" спільно з 

народною депутаткою України VI скликання Катериною Лук'яновою та у співпраці з ВБО «Точка 

опори». Зокрема, цим законопроектом пропонується врегулювання майнових та цивільних прав між 

двома партнерами. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати ініціативу створення Інституту цивільного партнерства в України; 

висловити клопотання Комітету з прав людини щодо необхідності направити текст законопроекту 

Міністерству юстиції на юридичний аналіз та подальшу реєстрацію. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 12, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0 

 

7. СЛУХАЛИ: Обговорення проекту підсумкової доповідної записки Експертної ради. 

ВИРІШИЛИ: Підготувати розширену експертно-аналітичну записку до Дня з прав людини (5 

грудня 2016 року) щодо основних викликів та загроз у сфері прав та основоположних свобод людини 

в Україні.  

 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 12, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0 

 

8. СЛУХАЛИ: Затвердження логотипу Експертної ради 

ВИРІШИЛИ: Затвердити логотип Експертної ради 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 12, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0 
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9. СЛУХАЛИ: Обрання Головуючого Експертної ради (відповідно до п.11 положення про 

Експертну раду); 

ВИРІШИЛИ: Питання не було розглянуто, термін дії повноважень Головуючої Експертної ради 

Олександри Дворецької продовжено на одну каденцію. 

  

7. СЛУХАЛИ: Інші питання 

Зокрема, Експерти наголосили, що з боку секретаріату Верховної Ради України існує практика 

приховування законопроектів, що прямо стосуються основоположних прав та свобод людини, від 

профільного комітету (комітету з прав людини). Наприклад, Проекту Закону "Про ТОТ України" (№ 

3593 від 08.12.2015 / 3593-Д);   

Розгляд законопроектів щодо посилення гарантій на мирні зібрання потребує глибшого вивчення та 

ширшого обговорення з урахуванням відсутності єдиної позиції у суспільстві та серед експертів.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Ініціювати зустріч Комітету з прав людини із Секретаріатом ВР щодо вирішення 

проблеми. Пропонується здійснювати більш поглиблений моніторинг зареєстрованих 

законопроектів, зокрема необхідності запровадження механізму тих законопроектів, які 

стосуються прав та свобод людини, але не розписуються Секретаріатом на Комітет з прав 

людини. 

2. Внести питання розгляду законопроектів про мирні зібрання в гугл-розсилку Експертної 

ради. 

 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 12, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0 

Додаткові матеріали: 

Моніторинг УГСПЛ щодо виконання плану дій до Національної стратегії з прав людини 2020. 

Аналіз Проекту Закону "Про ТОТ України" (№ 3593 від 08.12.2015 / 3593-Д від 19.07.2016) ГО 

«Право на захист» 

 

Головуюча експертної ради                                                  О. Дворецька  

  

Секретар експертної ради                                                    Б.  Глоба           

 


