
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 14 

 

 

        14 липня 2015  р.     14.15 

                  

                       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., (відсутні –Рабінович В.З., Фельдман О.Б., 

Тимошенко Ю.В.);  

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

Буждиган В.П., Стеценко Н.В., 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; 

Чаплига Михайло В’ячеславович - Представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань зв’язків з громадськістю та 

інформаційних технологій; 

Марущенко Сергій Володимирович – начальник управління організації 

соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій 

Міністерства соціальної політики України; 

Хоцянівська Наталія Володимирівна – начальник управління 

економічних систем життєзабезпечення Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 
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- 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). 

 

- на розгляд третього питання: 

Семенченко Семен Ігорович – народний депутат України (відсутній); 

Івасик Станіслав Миколайович – помічник-консультант народного 

депутата України Семенченка С.І.; 

Собко Анатолій Володимирович – начальник управління призову та 

комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу 

Збройних сил України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Кубів Степан Іванович – народний депутат України, представник 

Президента України у Верховній Раді України (відсутній); 

Веселова Наталія Василівна – народний депутат України; 

Болдирева Світлана Вікторівна – начальник відділу аналітики 

Державної фіскальної служби України. 

 

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 деяких законодавчих актів 

України щодо порядку переміщення товарів до району або з району 

проведення антитерористичної операції, реєстр. № 2109а, внесений 

Президентом України, та проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо порядку переміщення товарів до району 

або з району проведення антитерористичної операції, реєстр. № 2109а-1, 

внесений народним депутатом України Веселовою Н.В. 

5. Про план роботи Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на період роботи 
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третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2015 

року – січень 2016 року). 

6. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

щодо участі в регіональному семінарі на тему «Роль національних 

парламентів в імплементації стандартів Європейської конвенції з прав 

людини» (Тбілісі, 21-22 вересня 2015 року). 

7. 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. 

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

Лук’яненко Ж.В., Марущенко С.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В.,     

Хоцянівська Н.В., Чаплига М.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України 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., за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

2) Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

народного депутата України,  Голову Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Немирю Г.М. 

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. 

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Немиря Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 
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громадянства" (щодо поліпшення умов інвестиційної діяльності в Україні), 

реєстр. № 1476, внесений народним депутатами України Пинзеником В.М., 

Гринівим В.О., Іоновою М.М, за результатами розгляду у першому читанні 

повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2) Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

народного депутата України,  Голову Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Немирю Г.М. 

Результати голосування: 

«за» - 5 (Брензович В.І., Джемілєв М., Логвинський Г.В., Пацкан В.В., 

Суслова І.М.); 

«утримався» - 1 (Немиря Г.М.). 

 

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.  

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Івасик С.М., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Собко А.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

 1) Рекомендувати Верховній Раді України 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., за результатами розгляду у першому читанні 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 2) Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

народного депутата України, Голову Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Немирю Г.М. 

Результати голосування: 

«за» - 5 (Брензович В.І., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., 

Суслова І.М.); 

«утримався» - 1 (Джемілєв М.). 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

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

деяких законодавчих актів України щодо порядку переміщення товарів до 

району або з району проведення антитерористичної операції, реєстр. № 

2109а, внесений Президентом України, та проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо порядку переміщення товарів до 
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району або з району проведення антитерористичної операції, реєстр. № 

2109а-1, внесений народним депутатом України Веселовою Н.В. 

В обговоренні питання взяли участь: Болдирева С.В., Веселова Н.В., 

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

 

УХВАЛИЛИ:   

Висновок щодо пропозицій Комітету до проектів законів про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку переміщення 

товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, 

реєстр. № 2109а, внесеного Президентом України, та про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо порядку переміщення товарів до 

району або з району проведення антитерористичної операції, реєстр. № 

2109а-1, внесеного народним депутатом України Веселовою Н.В., надіслати 

до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 

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 Комітету Немирю Г.М. про план роботи Комітету Верховної 

Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин на період роботи третьої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (вересень 2015 року – січень 2016 року). 

 

УХВАЛИЛИ:   

Затвердити план роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на період 

роботи третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 

2015 року – січень 2016 року). 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про делегування представників 

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин щодо участі в регіональному семінарі на 

тему «Роль національних парламентів в імплементації стандартів 

Європейської конвенції з прав людини» (Тбілісі, 21-22 вересня 2015 року). 

 

УХВАЛИЛИ:   

Для участі в регіональному семінарі на тему «Роль національних 

парламентів в імплементації стандартів Європейської конвенції з прав 
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людини» (Тбілісі, 21-22 вересня 2015 року) від Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин делегувати Першого заступника Голови Комітету Пацкана Валерія 

Васильовича, голову підкомітету  з  питань  міжнаціональних  відносин 

Брензовича Василя Івановича, голову підкомітету з питань етнополітики, 

прав корінних народів та національних меншин України, жертв політичних 

репресій Джемілєва Мустафу. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                 Немиря Г.М. 

 

 


