Комітет Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 43
15 листопада 2017 року 14.30
(м. Київ, вул. Банкова, 5-7, кім. 418)
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М.
ПРИСУТНІ:
члени Комітету – Логвинський Г.В., Пацкан В.В., Суслова І.М.,
Фельдман О.Б. (присутній під час голосування), Чубаров Р.А., (відсутні –
Брензович В.І., Джемілєв М., Рабінович В.З., Тимошенко Ю.В.);
працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Чигрин А.В.,
Березюк О.П., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О.,
Теплюк В.С.
ЗАПРОШЕНІ:
- на розгляд першого питання:
Веселова Наталія Василівна – народний депутат України (відсутня);
Кучер Олена Борисівна – радник Міністра з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- на розгляд другого питання:
Бурбак Максим Юрійович – народний депутат України (відсутній);
Корчик Віталій Андрійович – народний депутат України (відсутній);
Дирів Анатолій Борисович – народний депутат України (відсутній);
Данілін Владислав Юрійович – народний депутат України (відсутній);
Помазанов Андрій Віталійович – народний депутат України
(відсутній);
Веселова Наталія Василівна – народний депутат України (відсутня);
Малецький Олександр Миколайович - директор Департаменту
інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України;
Чередніченко Алла Михайлівна – директор Департаменту з питань
громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби
України;
Гусар Ольга Філатівна
- начальник управління юридичного
супроводження реєстру Служби розпорядника державного реєстру виборців;
Литвинюк Андрій Анатолійович – начальник управління захисту
інформації та адміністрування систем реєстру Служби розпорядника
державного реєстру виборців;
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- на розгляд третього питання:
Гаман Микола Васильович – перший заступник Керуючого справами
Управління справами Апарату Верховної Ради України;
Школик Ірина Василівна – головний консультант Головного
організаційного управління Апарату Верховної Ради України;
- на розгляд четвертого питання:
Крикливенко Богдан Володимирович – керівник
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Секретаріату

- на розгляд п’ятого питання:
Галай Андрій – координатор проекту «Місцевий індекс прав людини»
Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ);
Мартиненко Олег – керівник аналітичного напряму Української
Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ);
- присутні на засіданні:
Мельникович Богдан Андрійович – юрист ГО «Восток СОС».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо посилення парламентського контролю за захистом прав та свобод
внутрішньо переміщених осіб; осіб, що проживають на тимчасово
окупованих територіях та на території проведення антитерористичної
операції, реєстр. № 7027, внесений народним депутатом України
Веселовою Н.В.
2.1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання
недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, реєстр. № 6630,
внесений народними депутатами України Бурбаком М.Ю., Корчиком В.А.,
Дирівим А.Б. та іншими народними депутатами України.
2.2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання
недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, а також звільнення від
сплати адміністративного збору за оформлення таких документів осіб,
постраждалих в наслідок окупації або збройного конфлікту, реєстр.
№ 6630-1, внесений народним депутатом України Веселовою Н.В.
3.
Про стан підготовки урочистого засідання Верховної Ради
України, присвяченого 100-річчю проведення першого Курултаю
кримськотатарського народу (6 грудня 2017 р.).
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4.
Про ініціювання внесення змін в законодавчому порядку
підсудності кримінальних проваджень за кримінальними правопорушеннями,
вчиненими військовослужбовцями та іншими особами під час участі в
антитерористичній операції.
5.
Про персональний склад та Положення Робочої групи при
Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин з питань моніторингу дотримання і
забезпечення прав людини Урядом України за стратегічними напрямками,
визначеними Національною стратегією у сфері прав людини.
6.
Різне.
Перше питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про
внесення змін до деяких законів України щодо посилення парламентського
контролю за захистом прав та свобод внутрішньо переміщених осіб; осіб, що
проживають на тимчасово окупованих територіях та на території проведення
антитерористичної операції, реєстр. № 7027, внесений народним депутатом
України Веселовою Н.В.
В обговоренні питання взяли участь: Крикливенко Б.В., Немиря Г.М.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення
змін до деяких законів України щодо посилення парламентського контролю
за захистом прав та свобод внутрішньо переміщених осіб; осіб, що
проживають на тимчасово окупованих територіях та на території проведення
антитерористичної операції, реєстр. № 7027, внесений народним депутатом
України Веселовою Н.В., за результатами розгляду у першому читанні
повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Результати голосування:
Голосування відбулось 16.11.2017 р., о 12.00, за адресою: м. Київ, вул.
Грушевського, 5, кулуари третього поверху.
Участь у голосуванні взяли народні депутати України Немиря Г.М.,
Логвинський Г.В., Пацкан В.В., Суслова І.М., Фельдман О.Б., Чубаров Р.А.
За прийняття такого рішення одноголосно проголосували 6 народних
депутатів України. (Рішення Комітету додається).
Друге питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації
особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи
її спеціальний статус, реєстр. № 6630, внесений народними депутатами
України Бурбаком М.Ю., Корчиком В.А., Дирівим А.Б. та іншими народними
депутатами України, та проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо ідентифікації особи для оформлення,
видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, що
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підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус, а також звільнення від сплати адміністративного збору за оформлення
таких документів осіб, постраждалих в наслідок окупації або збройного
конфлікту, реєстр. № 6630-1, внесений народним депутатом України
Веселовою Н.В.
В обговоренні питання взяли участь: Гусар О.Ф., Крикливенко Б.В.,
Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В.,
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України:
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання
недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, реєстр. № 6630,
внесений народними депутатами України Бурбаком М.Ю., Корчиком В.А.,
Дирівим А.Б. та іншими народними депутатами України, за результатами
розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої
ініціативи на доопрацювання;
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання
недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, а також звільнення від
сплати адміністративного збору за оформлення таких документів осіб,
постраждалих в наслідок окупації або збройного конфлікту, реєстр. № 66301, внесений народним депутатом України Веселовою Н.В., за результатами
розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання.
Рішення з цього питання надіслати до Комітету Верховної Ради
України з питань інформатизації та зв’язку, визначеного головним з
підготовки даних законопроектів на розгляд Верховної Ради України.
Результати голосування:
Голосування відбулось 16.11.2017 р., о 12.00, за адресою: м. Київ, вул.
Грушевського, 5, кулуари третього поверху.
Участь у голосуванні взяли народні депутати України Немиря Г.М.,
Логвинський Г.В., Пацкан В.В., Суслова І.М., Фельдман О.Б., Чубаров Р.А.
За прийняття такого рішення проголосували:
«за» - 4 (Немиря Г.М., Пацкан В.В., Суслова І.М., Фельдман О.Б.);
«утримались» - 2 (Логвинський Г.В., Чубаров Р.А.).
(Рішення Комітету додається).
Третє питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про стан підготовки
урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого 100-річчю
проведення першого Курултаю кримськотатарського народу (6 грудня
2017 р.).
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В обговоренні питання взяли участь: Гаман М.В., Логвинський Г.В.,
Немиря Г.М., Суслова І.М., Чубаров Р.А.
УХВАЛИЛИ:
Звернутись до Міністерства закордонних справ України та Комітету
Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної
Ради України щодо сприяння в організації проведення урочистого засідання
Верховної Ради України, присвяченого 100-річчю проведення першого
Курултаю кримськотатарського народу
Звернутись до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів
України з пропозиціями збільшити видатки на фінансування заходів
публічної дипломатії, передбачити у Державному бюджеті України на 2018
рік видатки на Меджліс кримськотатарського народу та збільшити видатки
загального фонду на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України.
Результати голосування:
Голосування відбулось 16.11.2017 р., о 12.00, за адресою: м. Київ, вул.
Грушевського, 5, кулуари третього поверху.
Участь у голосуванні взяли народні депутати України Немиря Г.М.,
Логвинський Г.В., Пацкан В.В., Суслова І.М., Фельдман О.Б., Чубаров Р.А.
За прийняття такого рішення одноголосно проголосували 6 народних
депутатів України.
Четверте питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про ініціювання внесення
змін в законодавчому порядку підсудності кримінальних проваджень за
кримінальними правопорушеннями, вчиненими військовослужбовцями та
іншими особами під час участі в антитерористичній операції.
В обговоренні питання взяли участь: Крикливенко Б.В., Немиря Г.М.
УХВАЛИЛИ:
Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення
зміни до статті 32 Кримінального процесуального кодексу України щодо
особливостей територіальної підсудності кримінальних правопорушень,
вчинених в районах проведення антитерористичної операції.
Результати голосування:
Голосування відбулось 16.11.2017 р., о 12.00, за адресою: м. Київ, вул.
Грушевського, 5, кулуари третього поверху.
Участь у голосуванні взяли народні депутати України Немиря Г.М.,
Логвинський Г.В., Пацкан В.В., Суслова І.М., Фельдман О.Б., Чубаров Р.А.
За прийняття такого рішення одноголосно проголосували 6 народних
депутатів України.
П’яте питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про персональний склад та
Положення Робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин з питань
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моніторингу дотримання і забезпечення прав людини Урядом України за
стратегічними напрямками, визначеними Національною стратегією у сфері
прав людини.
УХВАЛИЛИ:
Створити при Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин Робочу групу з питань
контролю за станом виконання Національної стратегії у сфері прав людини.
Керівником Робочої групи з питань контролю за станом виконання
Національної стратегії у сфері прав людини обрати Першого заступника
голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин Пацкана Валерія
Васильовича.
Результати голосування:
Голосування відбулось 16.11.2017 р., о 12.00, за адресою: м. Київ, вул.
Грушевського, 5, кулуари третього поверху.
Участь у голосуванні взяли народні депутати України Немиря Г.М.,
Логвинський Г.В., Пацкан В.В., Суслова І.М., Фельдман О.Б., Чубаров Р.А.
За прийняття такого рішення одноголосно проголосували 6 народних
депутатів України.

Голова Комітету

Немиря Г.М.

