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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 48
4 липня 2018 року 14.30
(м. Київ, вул. Банкова, 5-7, кім. 418)
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М.
ПРИСУТНІ:
члени Комітету – Джемілєв М., Логвинський Г.В., Суслова І.М.,
Чубаров Р.А., (відсутні – Брензович В.І., Рабінович В.З., Тимошенко Ю.В.,
Фельдман О.Б.);
працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Чигрин А.В.,
Березюк О.П., Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І.,
Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С.
ЗАПРОШЕНІ:
- на розгляд першого питання:
Левченко Юрій Володимирович – народний депутат України
(відсутній);
Маркевич Ярослав Володимирович – народний депутат України
(відсутній);
Семенуха Роман Сергійович – народний депутат України (відсутній);
Ковальчук Валентин Петрович – заступник начальника Управління –
начальник відділу з питань внутрішньо переміщених осіб Міністерства з
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України;
- на розгляд другого питання:
Бабак Альона Валеріївна – народний депутат України (відсутня);
Береза Юрій Миколайович – народний депутат України (відсутній);
Кіссе Антон Іванович – народний депутат України (відсутній);
Королевська Наталія Юріївна – народний депутат України (відсутня);
Корчинська Оксана Анатоліївна – народний депутат України
(відсутня);
Левченко Юрій Володимирович – народний депутат України
(відсутній);
Маркевич Ярослав Володимирович – народний депутат України
(відсутній);
Павленко Юрій Олексійович – народний депутат України (відсутній);
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Писаренко Валерій Володимирович – народний депутат України
(відсутній);
Семенуха Роман Сергійович – народний депутат України (відсутній);
Солод Юрій Васильович – народний депутат України (відсутній);
Шахов Сергій Володимирович – народний депутат України (відсутній);
Рашкевич Юрій Михайлович – заступник Міністра освіти і науки
України;
Палієнко Олена Іванівна - заступник директора Департаменту з питань
громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби
України;
Козуб Лідія Іванівна – представник Уповноваженого Верховні Ради
України з прав людини з питань дотримання рівних прав і свобод;
Лук'яненко Жанна Володимирівна - програмний директор ГО
"Український інститут з прав людини";
- на розгляд третього питання:
Веселова Наталія Василівна – народний депутат України;
- на розгляд четвертого питання:
Хобзей Павло Кузьмович – заступник Міністра освіти і науки України;
- на розгляд восьмого питання:
Козлієва Зера Умерівна – начальник відділу організаційно-правового
забезпечення, статистики та ведення ЄРДР Прокуратури Автономної
Республіки Крим;
Томак Марія – координатор Медійної ініціативи за права людини;
- присутні на засіданні:
Семьоркіна Ксенія Олегівна – координатор Української Гельсінської
спілки з прав людини;
Мартиненко Олег Анатолійович – координатор Української
Гельсінської спілки з прав людини;
Смірнов Петро Олексійович – журналіст Центру інформації про права
людини.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про
тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо
особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та
підтверджують громадянство України), реєстр. № 4023а (друге читання).
2.
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо захисту
житлових прав студентів, реєстр. № 6142 (друге читання).
3.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо обліку та реєстрації місця проживання громадян України на тимчасово
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окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної
Республіки Крим, реєстр. № 8432, внесений народними депутатами України
Геращенком А.Ю., Тарутою С.О., Веселовою Н.В., Куримом В.С.,
Павленком Ю.В., Рябчиним О.М.
4.1. Проект Закону про внесення змін до пункту 3 розділу ХІІ
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про освіту" щодо
уточнення деяких положень, реєстр. № 8046, внесений Кабінетом Міністрів
України.
4.2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про освіту"
щодо уточнення деяких положень, реєстр. № 8046-2, внесений народним
депутатом України Вілкулом О.Ю.
5.
Про підсумки виїзного засідання підкомітету з питань гендерної
рівності і недискримінації щодо розгляду питання «Про стан забезпечення
прав ромських жінок в Одеській області» (29 травня 2018 р., м. Одеса).
6.
Про повернення на повторне друге читання проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні" та деяких інших законів України щодо
впорядкування виплат жертвам політичних репресій», реєстр. № 1170.
7.
Про кандидатуру представника Комітету Верховної Ради України
з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до
персонального складу Міжурядової українсько-німецької комісії із
співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в
Україні.
8.
Про звернення правозахисних організацій щодо проведення
слухань у Комітеті з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин з питань удосконалення державної політики у
сфері застосування санкцій до осіб, причетних до політично мотивованих
незаконних переслідувань громадян України.
9.
Різне.
Перше питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про
внесення зміни до Закону України "Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції" (щодо особливостей оформлення
документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України),
реєстр. № 4023а.
В обговоренні питання взяли участь: Бузницький Ю.В., Джемілєв М.,
Логвинський Г.В., Немиря Г.М.
УХВАЛИЛИ:
1.
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про
внесення зміни до Закону України "Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції" (щодо особливостей оформлення
документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України),
реєстр. № 4023а, прийняти у другому читанні і в цілому.
2.
Доповідачем з цього питання визначити народного депутата
України, Заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань прав
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людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Логвинського
Георгія Володимировича.
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.
Друге питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про
внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб" щодо захисту житлових прав студентів,
реєстр. № 6142.
В обговоренні питання взяли участь: Буждиган В.П., Бузницький Ю.В.,
Козуб Л.І., Логвинський Г.В., Лук’яненко Ж.В., Немиря Г.М., Палієнко О.І.,
Рашкевич Ю.М., Суслова І.М., Чубаров Р.А.
УХВАЛИЛИ:
1.
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про
внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб" щодо захисту житлових прав студентів,
реєстр. № 6142, прийняти у другому читанні і в цілому в редакції Комітету.
2.
Доповідачем з цього питання визначити народного депутата
України, Голову підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації
Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин Суслову Ірину Миколаївну.
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.
Третє питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про
внесення змін до деяких законів України щодо обліку та реєстрації місця
проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях
Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим, реєстр. №
8432, внесений народними депутатами України Геращенком А.Ю.,
Тарутою С.О., Веселовою Н.В., Куримом В.С., Павленком Ю.В.,
Рябчиним О.М.
В обговоренні питання взяли участь: Бузницький Ю.В., Веселова Н.В.,
Немиря Г.М., Суслова І.М., Чубаров Р.А.
УХВАЛИЛИ:
Розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо обліку та реєстрації місця проживання громадян України на тимчасово
окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної
Республіки Крим, реєстр. № 8432, внесеного народними депутатами України
Геращенком А.Ю., Тарутою С.О., Веселовою Н.В., Куримом В.С.,
Павленком Ю.В., Рябчиним О.М., перенести на наступне засідання Комітету.
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.
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Четверте питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про
внесення змін до пункту 3 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про освіту" щодо уточнення деяких положень, реєстр. №
8046, внесений Кабінетом Міністрів України, та проект Закону про внесення
змін до Закону України "Про освіту" щодо уточнення деяких положень,
реєстр. № 8046-2, внесений народним депутатом України Вілкулом О.Ю.
В обговоренні питання взяли участь: Логвинський Г.В., Немиря Г.М.,
Суслова І.М., Хобзей П.К., Чубаров Р.А.
УХВАЛИЛИ:
1.
Рекомендувати Верховній Раді України:
проект Закону про внесення змін до пункту 3 розділу ХІІ "Прикінцеві
та перехідні положення" Закону України "Про освіту" щодо уточнення
деяких положень, реєстр. № 8046, внесений Кабінетом Міністрів України,
прийняти за основу;
проект Закону про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо
уточнення деяких положень, реєстр. № 8046-2, внесений народним депутатом
України Вілкулом О.Ю., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
2.
Рішення з цього питання надіслати до Комітету Верховної Ради
України з питань освіти і науки, визначеного головним з підготовки даних
законопроектів на розгляд Верховної Ради України.
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.
П’яте питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову підкомітету Суслову І.М. про підсумки виїзного
засідання підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації щодо
розгляду питання «Про стан забезпечення прав ромських жінок в Одеській
області» (29 травня 2018 р., м. Одеса).
В обговоренні питання взяли участь: Немиря Г.М., Суслова І.М.
УХВАЛИЛИ:
1.
Інформацію про виїзне засідання підкомітету з питань гендерної
рівності і недискримінації щодо розгляду питання «Про стан забезпечення
прав ромських жінок в Одеській області», яке відбулося 29 травня 2018 р. в
м. Одеса, взяти до відома.
2.
Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо включення до
Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року
рекомендацій, ухвалених за підсумками виїзного засідання.
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.
Шосте питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про повернення на
повторне друге читання проекту Закону України «Про внесення змін до
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Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" та
деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам
політичних репресій», реєстр. № 1170.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про
внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні" та деяких інших законів України щодо впорядкування
виплат жертвам політичних репресій», реєстр. № 1170, повернути Комітету
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин для доопрацювання та внесення на повторне друге
читання.
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.
Сьоме питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про кандидатуру
представника Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин до персонального складу
Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб
німецького походження, які проживають в Україні.
УХВАЛИЛИ:
Делегувати до складу Міжурядової українсько-німецької комісії із
співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в
Україні, народного депутата України, голову підкомітету з питань гендерної
рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Суслову Ірину
Миколаївну.
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.
Восьме питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення
правозахисних організацій щодо проведення слухань у Комітеті з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин з питань
удосконалення державної політики у сфері застосування санкцій до осіб,
причетних до політично мотивованих незаконних переслідувань громадян
України.
В обговоренні питання взяли участь: Козлієва З.У., Логвинський Г.В.,
Немиря Г.М., Сімон В.П., Томак М., Чубаров Р.А.
УХВАЛИЛИ:
1.
Провести в жовтні 2018 року слухання у Комітеті Верховної Ради
України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин на тему: «Удосконалення державної політики у сфері застосування
санкцій до осіб, причетних до політично мотивованих незаконних
переслідувань громадян України».
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2.
Створити робочу групу з підготовки проведення слухань у
Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин на тему: «Удосконалення державної політики у сфері застосування
санкцій до осіб, причетних до політично мотивованих незаконних
переслідувань громадян України».
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.
Різне:
СЛУХАЛИ: Голову підкомітету з питань гендерної рівності і
недискримінації Суслову І.М. про врахування у Плані дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року
рекомендацій комітетських слухань на тему: «Стан реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини щодо захисту прав внутрішньо переміщених
осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України,
звільнення заручників та відновлення їхніх прав».
УХВАЛИЛИ:
Звернутися до Міністерства юстиції України з пропозицією врахувати у
Плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період
до 2020 року рекомендацій комітетських слухань на тему: «Стан реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини щодо захисту прав внутрішньо
переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованих
територіях України, звільнення заручників та відновлення їхніх прав».
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.

Голова Комітету

Немиря Г.М.

