
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 1 

 

                                                                                   5 грудня 2014 року 13.00 

(м. Київ, вул. Банкова 5-7, кім. 214) 

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

ПРИСУТНІ: 

члени Комітету - Джемілєв М., Логвинський Г.В., Пацкан В.В.,    

Рабінович В.З., Суслова І.М. (відсутні – Брензович В.І., Фельдман О.Б.); 

працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Чигрин А.В.,  

Буждиган В.П., Надточій Л.І., Стеценко Н.В., Теплюк В.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 1.Про розподіл обов’язків між першим заступником і заступниками 

Голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Верховної Ради України восьмого скликання. 

 2.Про створення підкомітетів та обрання голів підкомітетів Комітету з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

 3.Про планування роботи Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин на час проведення першої 

сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

 4.Про розподіл службових кабінетів між членами Комітету з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної 

Ради України восьмого скликання. 

 5.Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

 

 СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про розподіл обов’язків 

між першим заступником і заступниками Голови Комітету з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради 

України восьмого скликання. 

  

 В обговорені питання взяли участь: Немиря Г.М., Пацкан В.В., 

Логвинський Г.В. 
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УХВАЛИЛИ: 

 1) Інформацію висловлену під час обговорення питання про розподіл 

обов’язків між першим заступником і заступниками Голови Комітету з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

Верховної Ради України восьмого скликання взяти до відома; 

 2) Зазначеним посадовим особам внести узгодженні пропозиції щодо 

розподілу обов’язків між керівними посадами в Комітеті. 

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету. 

 

Друге питання порядку денного: 

 

 СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про створення 

підкомітетів та обрання голів підкомітетів Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України 

восьмого скликання. 

  

 В обговоренні цього питання взяли участь всі присутні на засіданні 

члени Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1) Погодити попередній перелік підкомітетів Комітету з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради 

України восьмого скликання (додається). 

 2) Пропозиції щодо уточнення предмету відання підкомітетів, їх 

переліку та кількісного складу подати до секретаріату Комітету до 10.12.2014 

року. 

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету. 

 

Третє питання порядку денного: 

 

 СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про планування роботи 

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин на час проведення першої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання. 

  

В обговоренні цього питання взяли участь всі присутні на засіданні 

члени Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1) Інформацію Голови Комітету Немирі Г.М. щодо планування роботи 

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин на час проведення першої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання взяти до відома. 

 2) Секретаріату Комітету у термін до 10.12.2014 року забезпечити 

народних депутатів відповідними інформаційними, методичними та 



 

 3 

довідковими матеріалами щодо планування роботи Комітету (перелік 

додається). 

  Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

 

 СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про розподіл службових 

кабінетів між членами Комітету з питань прав людини, національних меншин 

і міжнаціональних відносин Верховної Ради України восьмого скликання. 

  

УХВАЛИЛИ: 

1) Інформацію Голови Комітету Немирі Г.М. про розподіл службових 

кабінетів між членами Комітету з питань прав людини, національних меншин 

і міжнаціональних відносин Верховної Ради України восьмого скликання 

взяти до відома. 

 2) Погодити попередній розподіл службових кабінетів між членами 

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин Верховної Ради України восьмого скликання (додається). 

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                 Немиря Г.М. 
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Додаток № 1 

 

Попередній перелік підкомітетів 

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

 

 

 

з питань прав людини (Голова підкомітету – Рабінович В.З.); 

 

з питань міжнаціональних відносин (Голова підкомітету – Брензович В.І. (за 

згодою); 

 

з питань етнополітики, прав корінних народів та національних меншин 

України, жертв політичних репресій (Голова підкомітету – Джемілєв М.); 

 

з питань міграційної політики, громадянства, статусу іноземців та осіб без 

громадянства, біженців (Голова підкомітету – Фельдман О.Б. (за згодою) ; 

 

 

з питань зв’язків з українцями, які проживають за кордоном (Голова 

підкомітету –Пацкан В.В. (за згодою); 

 

з питань гендерної рівності і недискримінації (Голова підкомітету – Суслова 

І.М.); 

 

з міжнародно-правових питань та  внутрішньо переміщених осіб  (Голова 

підкомітету – Логвинський Г.В.). 
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Додаток № 2 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

документів, які надаються народним депутатам за підсумка обговорення 

організаційних питань на засіданні Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин 5 грудня 2014 р. 

 

 

 

1. Постанова Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і 

предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання»,   

№ 22-VIII від 04.12.2014 р. 

 

2. Постанова Верховної Ради України «Про обрання голів, перших 

заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради 

України восьмого скликання», № 23-VIII від 04.12.2014 р. 

 

3. Орієнтовна форма  плану роботи комітетів Верховної Ради України. 

 

4. Попередній перелік підкомітетів Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України 

восьмого скликання. 

5. Витяг щодо статей Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, на 2014-2017 роки, в частині, що відповідає предмету відання 

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин Верховної Ради України восьмого скликання. 

6. Довідка щодо складу експертної ради при Комітеті з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України 

сьомого скликання. 

7. Попередній довідник телефонів, електронних адрес народних депутатів 

України, членів Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Верховної Ради України восьмого скликання, їх 

помічників та працівників секретаріату. 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/984_011
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/984_011
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/984_011
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Додаток № 3 

  

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗПОДІЛ 

службових кабінетів між членами Комітету 

з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

Верховної Ради України восьмого скликання 

 

 

 

 

 

№ 
Адмінбудинок № кімнати Посада 

1. Вул. Банкова, 5-7 510 (приймальня) 

512 

 

Голова Комітету 

НЕМИРЯ Григорій 

Михайлович 

2. Вул. Банкова, 5-7 511 Перший заступник Голови 

Комітету 

ПАЦКАН Валерій  

Васильович 

3. Вул. Банкова, 5-7 505 Заступник Голови Комітету 

ЛОГВИНСЬКИЙ Георгій  

Володимирович 

4. Вул. Банкова, 5-7 509 Заступник Голови Комітету  
ФЕЛЬДМАН Олександр 

Борисович 

5. Вул. Банкова, 5-7 517 

 

Секретар Комітету 

РАБІНОВИЧ  Вадим 

Зіновійович 

6. Вул. Банкова, 5-7 507 Член Комітету 

СУСЛОВА Ірина Миколаївно 

7. Вул. Банкова, 5-7  516 Член Комітету 

ДЖЕМІЛЄВ Мустафа 

8. Вул. Банкова, 5-7 520 Член Комітету 

БРЕНЗОВИЧ Василь Іванович 

 

 


