
Протокол засідання Експертної ради 

Комітету з питань прав людини, національних меншин 

і міжнаціональних відносин №1 

 

 

м. Київ                                                                                             29.01.2016 

 

Присутні 12 членів Експертної ради. 

Представник Міністерства юстиції України Людмила Сугак. 

  
  

Порядок денний 

1.     Обрання Головуючого (відповідно до п.11 положення про Експертну 

раду). 

2.     Обговорення участі експертної ради у виконання плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. 

3.     Створення робочих груп за напрямками. 

4.     Затвердження робочого плану Експертної ради на 2016 рік. 

5.     Інші питання. 

  

1. СЛУХАЛИ: Обрання Головуючого Експертної ради 

ВИСТУПИЛИ: 

- Глоба Б. : Запропонував кандидатуру із числа організацій, що займаються 

проблемами ВПО; 

- Виноградова О.: Запропонувала кандидатуру Дворецької Олександри. 

ВИРІШИЛИ: Обрати Дворецьку Олександру Головуючою експертної ради 

ad hoc. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 12, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 10 

  

2. СЛУХАЛИ: Обговорення участі Експертної ради у виконання плану 

дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 

2020 року 

ВИСТУПИЛИ: 

- Глоба Б. : Запропонував короткий витяг з плану дії до національної 

стратегії з прав людини з переліком пунктів що стосуються роботи 

Комітету з прав людини; 

-Дворецька О.: Щодо необхідності передбачити законодавчі ініціативи, що 

не були включені в план дій національної стратегії з прав людини;   



ВИРІШИЛИ: До 14 лютого 2016 року доопрацювати перелік законопроектів 

та заходів, в тому числі, в рамках плану дій до національної стратегії з прав 

людини в google розсилці експертної ради. 

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

  

3. СЛУХАЛИ: Створення робочих груп за напрямками 

ВИРІШИЛИ: Переглянути доцільність формування робочих груп після 

затвердження робочого плану Експертної ради. 

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

  

4. СЛУХАЛИ: Затвердження робочого плану Експертної ради на 2016 рік 

  

ВИРІШИЛИ: Сформувати робочій план Експертної ради на основі витягу 

пріоритетних законопроектів, що містяться в плані дій до національної 

стратегії з прав людини. 

  

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

   

5. СЛУХАЛИ: Інші питання 

ВИРІШИЛИ: Звернутись до комітету з прав людини з пропозицією про 

спільне координаційне засідання з органами державної влади 

відповідальними за реалізацію плану дій до національної стратегії з прав 

людини. 

  
  
 

Головуючий експертної ради                                                          Дворецька О.       

 

Секретар експертної ради                                                        Глоба Б.С.             

  

  
 


