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

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 49
4 вересня 2018 року 14.30
(м. Київ, вул. Банкова, 5-7, кім. 418)
ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М.
ПРИСУТНІ:
члени Комітету – Брензович В.І., Логвинський Г.В., Суслова І.М.,
Чубаров Р.А., (відсутні – Джемілєв М., 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., Теплюк В.С.
ЗАПРОШЕНІ:
- на розгляд першого питання:
Геращенко Антон Юрійович – народний депутат України (відсутній);
Тарута Сергій Олексійович – народний депутат України (відсутній);
Веселова Наталія Василівна – народний депутат України;
Курило Віталій Семенович – народний депутат України (відсутній);
Павленко Юрій Олексійович – народний депутат України (відсутній);
Рябчин Олексій Михайлович – народний депутат України (відсутній);
Денісова – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Куркчі Юсуф Ібрагімович – перший заступник Міністра з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;
Вороніна Вікторія Вікторівна - керівник патронатної служби Міністра з
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України;
Павловський Андрій Броніславович - начальник Відділу правового
забезпечення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України;
Недиба Олена Олександрівна - начальник відділу з питань сприяння
реалізації прав осіб, які проживають на територіях вражених збройним
конфліктом, Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та
гуманітарного співробітництва Міністерства з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України;
Стельмах Олександр Васильович – керівник Служби розпорядника
Державного реєстру виборців;
Яросюк Тетяна Анатоліївна – заступник начальника управління
правового забезпечення;
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Кузьменко Лідія Рудольфівна – радник з правових питань
Представництва УВКБ ООН в Україні;
Палієнко Олена Іванівна - заступник директора Департаменту з питань
громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби
України;
Цибулько Олеся Сергіївна – керівник експертної групи з питань
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення
Директорату соціальних послуг та інтеграції Міністерства соціальної
політики України;
Шаршов Сергій Іванович – генеральний директор Директорату з питань
розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та
адміністративно-територіального устрою Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово комунального господарства України;
Шевляк Ілля Миколайович – помічник народного депутата України
Тарути С.О.;
- на розгляд другого питання:
Вілкул Олександра Юрійович – народний депутат України (відсутній);
Петухов Сергій Ігорович – заступник Міністра юстиції України з
питань європейської інтеграції;
Куркчі Юсуф Ібрагімович – перший заступник Міністра з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;
Вороніна Вікторія Вікторівна - керівник патронатної служби Міністра з
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України;
Павловський Андрій Броніславович - начальник Відділу правового
забезпечення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України;
- на розгляд третього питання:
Петухов Сергій Ігорович – заступник Міністра юстиції України з
питань європейської інтеграції;
- присутні на засіданні:
Таірова Лімара – завідувач відділу забезпечення діяльності
Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу;
Палагнюк Олександра Вікторівна – спеціаліст з прав людини та
гендеру Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні;
Лутковська Валерія Володимирівна - програмний директор ГО
"Український інститут з прав людини";
Лук'яненко Жанна Володимирівна - програмний директор ГО
"Український інститут з прав людини";
Павліченко Олександр - голова Правління Української Гельсінської
спілки з прав людини;
Мартиненко Олег Анатолійович - координатор аналітичного напрямку
Української Гельсінської спілки з прав людини;
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Блага Алла Борисівна – аналітик Української Гельсінської спілки з прав
людини;
Косенко Оксана Степанівна – представник Програми розвитку ООН в
Україні;
Ягін Анатолій Анатолійович – експерт з адвокації ГО «Донбас СОС»;
Луньова Олена Валентинівна – експерт Центру інформації про права
людини;
Смирнов Петро Олексійович – журналіст Центру інформації про права
людини;
Томак Марія Володимирівна – координатор Медійної ініціативи за
права людини;
Дворецька Олександра Миколаївна - виконавчий директор БФ "ВостокSOS";
Дурнєва Тетяна Володимирівна - експерт з питань внутрішньо
переміщених осіб Інституту суспільно-економічних досліджень, керівник
напрямку захисту прав та інтересів громадян, Донецька обласна організація
ВГО "Комітет виборців України";
Письменна Наталія Андріївна – прес-служба Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
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.
2.1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з
питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб, реєстр. №
8332, внесений Кабінетом Міністрів України.
2.2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з
питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб, реєстр. №
8332-1, внесений народним депутатом України Вілкулом О.Ю.
3.
Про надання Міністерством юстиції України інформації за
підсумками проходження Україною третього циклу Універсального
періодичного огляду (УПО) Ради ООН з прав людини (РПЛ).
4.
Про хід підготовки парламентських слухань на тему:
«Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп»
(10 жовтня 2018 р.).
5.
Про актуальні питання законодавчого врегулювання правового
статусу та захисту прав осіб, які незаконно позбавлені волі на тимчасово
окупованих територіях України.
6.
Різне.
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Перше 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: Брензович В.І., Бузницький Ю.В.,
Веселова Н.В., Денісова Л.Л., Логвинський Г.В., Луньова О.В.,
Лутковська В.В., Недиба О.О., Немиря Г.М., Суслова І.М., Цибулько О.С.,
Шевляк І.М.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України 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., прийняти
за основу.
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 деяких законів України з питань забезпечення захисту прав
внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 8332, внесений Кабінетом Міністрів
України, та проект Закону про внесення змін до деяких законів України з
питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб, реєстр. №
8332-1, внесений народним депутатом України Вілкулом О.Ю.
В обговоренні питання взяли участь: Логвинський Г.В., Недиба О.О.,
Немиря Г.М., Петухов С.І., Суслова І.М., Чубаров Р.А.
УХВАЛИЛИ:
Відкласти розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів
України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб,
реєстр. № 8332, внесеного Кабінетом Міністрів України, та проекту Закону
про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту
прав внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 8332-1, внесеного народним
депутатом України Вілкулом О.Ю., з метою додаткового опрацювання.
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.
Третє питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про надання
Міністерством юстиції України інформації за підсумками проходження
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Україною третього циклу Універсального періодичного огляду (УПО) Ради
ООН з прав людини (РПЛ).
В обговоренні питання взяли участь: Немиря Г.М., Петухов С.І.,
Суслова І.М., Чубаров Р.А.
УХВАЛИЛИ:
1.
Інформацію Міністерства юстиції України за підсумками
проходження Україною третього циклу Універсального періодичного
огляду (УПО) Ради ООН з прав людини (РПЛ) взяти до відома.
2.
Створити робочу групу з аналізу та вивчення рекомендацій
Універсального періодичного огляду (УПО) Ради ООН з прав людини (РПЛ)
з метою їх подальшої реалізації та виконання.
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.
Четверте питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову підкомітету з питань гендерної рівності і
недискримінації Суслову І.М. про хід підготовки парламентських слухань на
тему: «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних
груп» (10 жовтня 2018 р.).
В обговоренні питання взяли участь: Немиря Г.М., Суслова І.М.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію про хід підготовки парламентських слухань на тему:
«Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп»
(10 жовтня 2018 р.). взяти до відома.
Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.
П’яте питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про актуальні питання
законодавчого врегулювання правового статусу та захисту прав осіб, які
незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях України.
В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Дворецька О.М.,
Куркчі Ю.І., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Томак М.В.
УХВАЛИЛИ:
Ініціювати першочерговий розгляд Верховною Радою України проекту
Закону про визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з
політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації, та
умови і порядок надання їм державної соціальної допомоги та пільг, реєстр.
№ 6700, за результатами розгляду у першому читанні повернути його
суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з метою
підготовки комплексного проекту Закону, який би концептуально охопив всі
категорії громадян, які у незаконний спосіб були позбавлені волі на
тимчасово окупованих територіях України органами влади Російської
Федерації або окупаційною адміністрацією Російської Федерації, та
потребують державної правової і соціальної підтримки.
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Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами
Комітету.

Голова Комітету

Немиря Г.М.

