
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 3 

 

 

 

                                                                                     24 грудня 2014 р.    15.00 

 

                                                                  м. Київ, вул. Банкова 5-7, кім. 418     

 

 

 ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

 ПРИСУТНІ: 

 члени Комітету – Брензович В.І., Джемілєв М., Логвинський Г.В., 

Пацкан В.В., Суслова І.М., Фельдман О.Б., (відсутній – Рабінович В.З.); 

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

Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О.,       

Теплюк В.С. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 - на розгляд першого питання: 

 КРИКЛИВЕНКО Богдан Володимирович – керівник Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

 КУШНІР Ірина Володимирівна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини; 

ЧАПЛИГА Михайло В’ячеславович – представник Уповноваженого з 

прав людини – начальник Управління зв’язків із громадськістю та 

інформаційних технологій; 

 СОЛОВИХ Наталія Григорівна – заступник директора Департаменту 

фінансів охорони здоров’я та соціальних програм Міністерства фінансів 

України; 

 

 - присутні на засіданні: 

 РОМАНОВ Роман Валерійович – директор програми «Верховенство 

права» Міжнародного фонду «Відродження»; 

 ТИЩЕНКО Юлія Анатоліївна – експерт Українського незалежного 

центру політичних досліджень; 

 ПОПЕНЮК Олександра Володимирівна – заступник завідувача 

відділом Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України 

та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів України. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 1.Проект Закону про Державний бюджет України на 2015 рік, реєстр. 

№ 1000 від 12.12.2014 р., внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

Законопроекти пов’язані з прийняттям проекту Закону України про  

Державний  бюджет України на 2015 рік і стосуються предмету відання 

Комітету. 

 

 1.1)Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо невідворотності покарання осіб, які перебувають на тимчасово 

окупованій території України або в районі проведення антитерористичної 

операції, та вдосконалення процедур здійснення конфіскації, реєстр. № 1569 

від 22.12.2014 р., внесений Кабінетом Міністрів України; 

 1.2)Проект Закону про реформування загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці, 

реєстр. № 1573 від 22.12.2014 р., внесений Кабінетом Міністрів України; 

 1.3)Проект Закону про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України, реєстр. № 1577 від 22.12.2014 

р., внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

 2.Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до 

міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо звільнення 

української льотчиці та народного депутата України VIII скликання Надії 

Вікторівни Савченко, реєстр. № 1584 від 23.12.2014 р., внесений народними 

депутатами України Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В. 

 

 3.Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради 

України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України восьмого скликання» щодо предметів відання, 

реєстр. № 1417 від 11.12.2014 р., внесений народними депутатами України 

Немирею Г.М.,  Пацканом В.В., Сусловою І.М., Рабіновичем В.З., 

Фельдманом О.Б. 

 

 4.Про направлення окремих законопроектів, з опрацювання яких 

Комітет визначено головним, до Кабінету Міністрів України для одержання 

експертного висновку. 

 

 5.Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 
 СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про 

Державний бюджет України на 2015 рік, реєстр. № 1000 від 12.12.2014 р., 

внесений Кабінетом Міністрів України, та пов’язані з ним законопроекти: 



 3 

  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

невідворотності покарання осіб, які перебувають на тимчасово окупованій 

території України або в районі проведення антитерористичної операції, та 

вдосконалення процедур здійснення конфіскації, реєстр. № 1569 від 

22.12.2014 р., внесений Кабінетом Міністрів України;  

про реформування загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та легалізацію фонду оплати праці, реєстр. № 1573 від 

22.12.2014 р., внесений Кабінетом Міністрів України;  

про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України, реєстр. № 1577 від 22.12.2014 р., внесений 

Кабінетом Міністрів України. 

 

 В обговоренні питання взяли участь: Брензович  В.І., Бузницький Ю.В., 

Джемілєв М., Крикливенко Б.В., Кушнір І.В., Логвинський Г.В.,           

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Романов Р.В., Солових Н.Г., Суслова І.М., 

Тищенко Ю.А., Фельдман О.Б., Чигрин А.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

  

 1.Направити до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, 

Головам депутатських фракцій і груп Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України висновок щодо проекту Закону про Державний бюджет 

України на 2015 рік (реєстр. № 1000 від 12.12.2014 р), в частині предмету 

відання Комітету. За підсумками обговорення проекту Державного бюджету, 

включити до зазначеного висновку Комітету наступні  пропозиції:  

 

щодо встановлення Державним бюджетом видатків, які передбачають 

забезпечення прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України і 

міжнародними договорами України, та не допускають звуження змісту та 

обсягу існуючих прав і свобод;  

 

щодо збереження пільг і соціальних гарантій найбільш вразливим та 

незахищеним верствам населення; 

 

щодо встановлення видатків на державну допомогу постраждалим 

учасникам масових акції протесту та членам їх сімей; 

 

щодо встановлення обґрунтованого до існуючих потреб обсягу  

видатків на  

-    забезпечення прав і свобод внутрішньо перемішених осіб; 

- виконання державної програми “Розселення та облаштування 

депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були 

депортовані з території України”;  

- фінансування виплат за рішеннями Європейського суду з прав 

людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України; 



 4 

 

щодо збільшення обсягу фінансування на здійснення парламентського 

контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини відповідно 

до поданого Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини обґрунтування (стосовно цієї пропозиції народним депутатом 

України Логвинським Г.В. висловлена окрема думка). 

 

(Вичерпна інформація щодо змісту висловлених пропозицій міститься 

у стенограмі засідання Комітету) 

  

 2.Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання 

осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України або в 

районі проведення антитерористичної операції, та вдосконалення процедур 

здійснення конфіскації, реєстр. № 1569 від 22.12.2014 р., внесений Кабінетом 

Міністрів України, прийняти за основу з урахуванням зауважень та 

пропозицій, висловлених Комітетом. 

Висновок та пропозиції висловлені народними депутатами під час 

обговорення  законопроекту   направити до  Комітету з питань законодавчого  

забезпечення правоохоронної діяльності, визначеного головним з підготовки 

даного питання на розгляд Верховної Ради України.  

 

 3.Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

легалізацію фонду оплати праці, реєстр. № 1573 від 22.12.2014 р., внесений 

Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу з урахуванням зауважень 

та пропозицій, висловлених Комітетом. 

Висновок та пропозиції висловлені народними депутатами під час 

обговорення  законопроекту   направити до  Комітету з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, визначеного головним з 

підготовки даного питання на розгляд Верховної Ради України.  

 

 4.Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 

України, реєстр. № 1577 від 22.12.2014 р., внесений Кабінетом Міністрів 

України, доопрацювати з урахуванням, висловлених зауважень. 

Висновок та пропозиції висловлені народними депутатами під час 

обговорення  законопроекту   направити до  Комітету з питань науки і освіти, 

визначеного головним з підготовки даного питання на розгляд Верховної 

Ради України.  
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Результати голосування:  

 «за» - 6 (Брензович В.І., Джемілєв М., Немиря Г.М., Пацкан В.В., 

Суслова І.М., Фельдман О.Б.);   

 «утримався» - 1 (Логвинський Г.В.) 

 

Друге питання порядку денного: 

 

 СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Постанови про 

звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та 

міжпарламентських асамблей щодо звільнення української льотчиці та 

народного депутата України VIII скликання Надії Вікторівни Савченко, 

реєстр. № 1584 від 23.12.2014 р., внесений народними депутатами України 

Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

  

 1.Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про 

звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та 

міжпарламентських асамблей щодо звільнення української льотчиці та 

народного депутата України VIII скликання Надії Вікторівни Савченко, 

реєстр. № 1584 від 23.12.2014 р., внесений народними депутатами України 

Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В., прийняти в цілому. 

 2.Висновок з цього питання направити до Комітету Верховної Ради 

України у закордонних справах, визначеного головним з підготовки даного 

законопроекту на розгляд Верховної Ради України, а також Головам 

депутатських фракцій і груп Верховної Ради України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Третє  питання порядку денного: 

 

 СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Постанови про 

внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, 

кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України 

восьмого скликання» щодо предметів відання, реєстр. № 1417 від 11.12.2014 

р., внесений народними депутатами України Немирею Г.М.,  Пацканом В.В., 

Сусловою І.М., Рабіновичем В.З., Фельдманом О.Б. 

 

УХВАЛИЛИ: 

   

 Підтримати пропозиції до Додатку Постанови Верховної Ради України 

від 4 грудня 2014 року № 22-VIII «Про перелік, кількісний склад і предмети 

відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання», внесені 

народним депутатом України Логвинським Г.В. та направити їх до Комітету  

з питань Регламенту та організаційної роботи Верховної Ради України. 
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Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

Четверте питання порядку денного: 

 

 СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про направлення окремих 

законопроектів, з опрацювання яких Комітет визначено головним, до 

Кабінету Міністрів України для одержання експертного висновку. 

 

УХВАЛИЛИ: 

   

 Направити до Кабінету Міністрів України для одержання експертних 

висновків проекти законів: 

 про внесення змін до статті 6 Закону України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (щодо здійснення 

реєстрації місця проживання), реєстр. № 1045; 

 про внесення зміни до Закону України «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні» (щодо розширення категорій репресованих, 

що підлягають реабілітації) реєстр. № 1080; 

 про внесення змін до Закону України «Про національні меншині в 

Україні», реєстр. № 1111; 

 про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» 

(щодо акту автоматичної добровільної відмови від громадянства України, 

реєстр. № 1114; 

 про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» 

(щодо автоматичної добровільної відмови від громадянства України), реєстр. 

№ 1114-1; 

 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; 

 про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» (щодо 

обов’язкового реагування суб’єктів владних повноважень на електронні 

народні ініціативи (петиції), реєстр. № 1177; 

 про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» 

(щодо підстав припинення громадянства України), реєстр. № 1245; 

 про державне замовлення будівництва тимчасового житла для 

внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 1442; 

 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, реєстр. № 1445; 

 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому 

процесі), реєстр. № 1456. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 
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Різне: 

 

 СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про уточнений перелік 

підкомітетів Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Верховної Ради України VIII скликання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

   

 Затвердити уточнений перелік підкомітетів Комітету з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради 

України VIII скликання (додається). 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ: Голову підкомітету з питань громадянства, міграційної 

політики та етнічних груп України Фельдмана О.Б. про проведення 

парламентських слухань на тему: «Роль, значення та вплив громадянського 

суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні». 

 

 УХВАЛИЛИ: 

   

 Підтримати пропозицію народного депутата України Фельдмана О.Б. 

щодо проведення парламентських слухань на тему: «Роль, значення та вплив 

громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики 

єдності в Україні» та внести відповідну постанову на розгляд Верховної Ради 

України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Примітка. Проект Постанови про проведення парламентських слухань 

на тему: "Роль, значення та вплив громадянського суспільства на 

формування етнонаціональної політики єдності в Україні" (4 березня 2015 

року) зареєстрований в Апараті Верховної Ради України 14.01.2015 р. за 

поданням народних депутатів України Немирі Г.М., Пацкана В.В., Суслової 

І.М., Фельдмана О.Б. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                               Немиря Г.М. 
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          Додаток № 1 

 

 

Уточнений перелік підкомітетів 

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

 

1. Підкомітет з питань прав людини (Голова підкомітету – 

Рабінович В.З.); 

2. Підкомітет з питань міжнаціональних відносин (Голова 

підкомітету – Брензович В.І.); 

3. Підкомітет з питань етнополітики, прав корінних народів та 

національних меншин України, жертв політичних репресій (Голова 

підкомітету – Джемілєв М.); 

4. Підкомітет з питань громадянства, міграційної політики та 

етнічних груп України (Голова підкомітету – Фельдман О.Б.); 

5. Підкомітет з питань зв’язків з українцями, які проживають за 

кордоном (Голова підкомітету –Пацкан В.В.); 

6. Підкомітет з питань гендерної рівності і недискримінації (Голова 

підкомітету – Суслова І.М.); 

 7.  Підкомітет з міжнародно-правових питань та внутрішньо 

переміщених осіб  (Голова підкомітету – Логвинський Г.В.). 

 


