
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 13 

 

 

          1 липня 2015 р.      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., Пацкан В.В.,      

Суслова І.М., (відсутні – Джемілєв М., Рабінович В.З., Фельдман О.Б., 

Тимошенко Ю.В.);  

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

Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

Геращенко Ірина Володимирівна – народний депутат України 

(відсутня); 

Кондратюк Олена Костянтинівна – народний депутат України 

(відсутня); 

Іонова Марія Миколаївна – народний депутат України (відсутня); 

Войцеховська Світлана Михайлівна – народний депутат України 

(відсутня); 

Луценко Ірина Степанівна – народний депутат України (відсутня); 

Гриневич Лілія Михайлівна – народний депутат України (відсутня); 

Лук’яненко Жанна Володимирівна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб; 

Крикливенко Богдан Володимирович – керівник Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Сіренко Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст відділу 

паспортизації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території 

України Департаменту з питань громадянства, реєстрації та роботи з 

громадянами з тимчасово окупованої території України Державної 

міграційної служби України; 

Жидецька Ольга Сергіївна – заступник начальника управління 

організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних 

ситуацій Міністерства соціальної політики України; 
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Малашкін Максим Анатолійович – директор Департаменту 

нормативно-правового регулювання Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. 

 

- на розгляд другого питання: 

Пинзеник Віктор Михайлович – народний депутат України (відсутній); 

Гринів Ігор Олексійович – народний депутат України (відсутній); 

Іонова Марія Миколаївна – народний депутат України (відсутня); 

Кікіна Сергій Омелянович – директор Департаменту праці та 

зайнятості Міністерства соціальної політики України; 

Чорноус Оксана Святославівна – заступник начальника відділу з 

питань постійного та тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства Державної міграційної служби України. 

 

- на розгляд третього питання: 

Семенченко Семен Ігорович – народний депутат України (відсутній); 

Собко Анатолій Володимирович – начальник управління призову та 

комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу 

Збройних сил України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Луценко Ігор Вікторович – народний депутат України (відсутній); 

Крулько Іван Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Заліщук Світлана Петрівна – народний депутат України (відсутня); 

Черненко Олександр Миколайович - народний депутат України 

(відсутній);  

Добродомов Дмитро Євгенович – народний депутат України 

(відсутній); 

Пташник Вікторія Юріївна – народний депутат України (відсутня); 

Юринець Оксана Василівна – народний депутат України (відсутня); 

Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна – народний депутат України 

(відсутня); 

Романова Анна Анатоліївна - народний депутат України (відсутня); 

Найєм Мустафа-Масі - народний депутат України (відсутній); 

Шкрум Альона Іванівна - народний депутат України (відсутня); 

Пастух Тарас Тимофійович - народний депутат України (відсутній); 

Рябчин Олексій Михайлович - народний депутат України (відсутній); 

Фірсов Єгор Павлович - народний депутат України (відсутній); 

Левченко Юрій Володимирович - народний депутат України 

(відсутній); 

Шашкін Ігор Олександрович – заступник начальника управління 

масових та спортивних заходів, начальник відділу масових та охоронних 

заходів Міністерства внутрішніх справ України. 

 

- на розгляд п’ятого питання: 
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Вітренко Андрій Миколайович -  заступник міністра культури України 

з питань євроінтеграції; 

Юраш Андрій Васильович – директор Департаменту у справах релігій 

та національностей Міністерства культури України. 

 

- на розгляд шостого питання: 

Кузнєцов Геннадій Іванович – заступник керівника 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України – начальник штабу; 

 

- на розгляд сьомого питання: 

Буткевич Володимир Григорович – заступник голови Конституційної 

Комісії, голова Робочої групи з прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина, суддя Європейського суду з прав людини у відставці. 

 

- присутні на засіданні: 

Наталуха Дмитро - Представник ГО «Право на захист»; 

Мамутов Сулейман - Представник ГО «Право на захист»; 

Божанік Марк – спеціаліст з прав людини Моніторингової місії ООН з 

прав людини; 

Курносенко Сергій - представник Моніторингової місії ООН з прав 

людини. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (щодо отримання 

комунальних послуг), реєстр. № 2481, внесений народними депутатами 

України Геращенко І.В., Кондратюк О.К., Іоновою М.М.,         

Войцеховською С.М., Луценко І.С., Гриневич Л.М. 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо поліпшення умов 

інвестиційної діяльності в Україні), реєстр. № 1476, внесений народним 

депутатами України Пинзеником В.М., Гринівим В.О., Іоновою М.М. 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

прийняття до громадянства осіб, які мають намір захищати незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України в особливий період, реєстр. 

№ 2759, внесений народним депутатом України   Семенченком С.І. 

4. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо запобігання безпідставному 

притягненню до відповідальності громадян за участь у мирних зібраннях), 

реєстр. № 2391, внесений народними депутатами України Луценком І.В., 

Крульком І.І., Заліщук С.П., Черненком О.М., Добродомовим Д.Є.,     

Пташник В.Ю.,  Юринець О.В., Климпуш-Цинцадзе І.О., Романовою А.А., 

Найємом М., Шкрум А.І., Пастухом Т.Т., Рябчиним О.М., Фірсовим Є.П., 

Левченком Ю.В. 
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5. Заслуховування інформації Міністерства культури України щодо 

інституційного забезпечення формування та реалізації державної політики у 

сфері міжетнічних відносин та захисту прав національних меншин України. 

6. Заслуховування інформації Служби безпеки України щодо 

застосування Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, 

транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах 

Донецької та Луганської областей, в’їзду на неконтрольовану територію та 

виїзду з неї громадян України та іноземців (осіб без громадянства). 

7. Заслуховування інформації Робочої групи з підготовки розділу 

Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» 

щодо напрацювання пропозицій з конституційного регулювання прав, свобод 

і обов’язків людини і громадянина.  

8. Різне.  

 

Перше 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 отримання комунальних послуг), реєстр. № 2481, внесений 

народними депутатами України Геращенко І.В., Кондратюк О.К., Іоновою 

М.М., Войцеховською С.М., Луценко І.С., Гриневич Л.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Відкласти розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону 

України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" 

(щодо отримання комунальних послуг), реєстр. № 2481, внесений народними 

депутатами України Геращенко І.В., Кондратюк О.К., Іоновою М.М., 

Войцеховською С.М., Луценко І.С., Гриневич Л.М., у зв’язку з відсутністю 

авторів. 

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 правовий статус іноземців та осіб без громадянства" 

(щодо поліпшення умов інвестиційної діяльності в Україні), реєстр. № 1476, 

внесений народним депутатами України Пинзеником В.М., Гринівим В.О., 

Іоновою М.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Відкласти розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону 

України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо 

поліпшення умов інвестиційної діяльності в Україні), реєстр. № 1476, 
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внесений народним депутатами України Пинзеником В.М., Гринівим В.О., 

Іоновою М.М, у зв’язку з відсутністю авторів. 

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 прийняття до громадянства осіб, які мають 

намір захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України в особливий період, реєстр. № 2759, внесений народним депутатом 

України Семенченком С.І.  

 

УХВАЛИЛИ:   

 На прохання автора законопроекту розгляд проекту Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо прийняття до громадянства 

осіб, які мають намір захищати незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України в особливий період, реєстр. № 2759, внесений народним 

депутатом України Семенченком С.І., перенести на наступне засідання 

Комітету. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо запобігання 

безпідставному притягненню до відповідальності громадян за участь у 

мирних зібраннях), реєстр. № 2391, внесений народними депутатами України 

Луценком І.В., Крульком І.І., Заліщук С.П., Черненком О.М., Добродомовим 

Д.Є., Пташник В.Ю., Юринець О.В., Климпуш-Цинцадзе І.О., Романовою 

А.А., Найємом М., Шкрум А.І., Пастухом Т.Т., Рябчиним О.М., Фірсовим 

Є.П., Левченком Ю.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Відкласти розгляд проекту Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (щодо запобігання 

безпідставному притягненню до відповідальності громадян за участь у 

мирних зібраннях), реєстр. № 2391, внесений народними депутатами України 

Луценком І.В., Крульком І.І., Заліщук С.П., Черненком О.М.,     

Добродомовим Д.Є., Пташник В.Ю., Юринець О.В., Климпуш-Цинцадзе І.О., 

Романовою А.А., Найємом М., Шкрум А.І., Пастухом Т.Т., Рябчиним О.М., 

Фірсовим Є.П., Левченком Ю.В., у зв’язку з відсутністю авторів. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 
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П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Інформацію Міністерства культури України щодо інституційного 

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

міжетнічних відносин та захисту прав національних меншин України. 

В обговоренні питання взяли участь: Юраш А.В., Брензович В.І., 

Вітренко А.М., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Суслова І.М.  

 

УХВАЛИЛИ:   

Інформацію Міністерства культури України щодо інституційного 

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

міжетнічних відносин та захисту прав національних меншин України взяти 

до відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Інформацію Служби безпеки України щодо застосування Тимчасового 

порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів 

(товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, 

в’їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України та 

іноземців (осіб без громадянства). 

В обговоренні питання взяли участь: Кузнєцов Г.І., Брензович В.І., 

Крикливенко Б.В., Логвинський Г.В., Лук’яненко Ж.В., Мамутов С., 

Наталуха Д., Немиря Г.М., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

 Інформацію Служби безпеки України щодо застосування Тимчасового 

порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів 

(товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, 

в’їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України та 

іноземців (осіб без громадянства) взяти до відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Інформацію Робочої групи з підготовки розділу Конституції України 

«Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» щодо напрацювання 

пропозицій з конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків людини 

і громадянина. 

В обговоренні питання взяли участь: Буткевич В.Г., Логвинський Г.В., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В. 
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УХВАЛИЛИ:   

Інформацію Робочої групи з підготовки розділу Конституції України 

«Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» щодо напрацювання 

пропозицій з конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків людини 

і громадянина взяти до відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                             Немиря Г.М. 

 

 


