
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 15 

 

 

                    2 вересня 2015 р.    14.30 

 

                        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., Чубаров Р.А., (відсутні – Рабінович В.З., 

Фельдман О.Б., Тимошенко Ю.В.);  

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

Березюк О.П., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

- на розгляд першого питання: 

 Міщенко Сергій Григорович – народний депутат України (відсутній); 

 Лутковська Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини; 

 Смірнова Олена Львівна – заступник керівника Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

 Харченко Мирослава - головний консультант відділу забезпечення 

діяльності  Уповноваженого Президента України з прав дитини; 

 Вовк Володимир Семенович - заступник директора Департаменту 

захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України; 

 Дубчак Олена Олександрівна - заступник начальника управління 

правового забезпечення Державної міграційної служби України. 

 

- на розгляд другого питання: 

Королевська Наталія Юріївна – народний депутат України (відсутня); 

Солод Юрій Васильович – народний депутат України (відсутній); 

Павленко Юрій Олександрович – народний депутат України 

(відсутній). 

 

- на розгляд третього питання: 

Сольвар Руслан Миколайович – народний депутат України (відсутній); 
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- на розгляд четвертого питання: 

Вінник Іван Юлійович – народний депутат України (відсутній); 

Пашинський Сергій Володимирович - народний депутат України 

(відсутній); 

Чижмарь Юрій Васильович - народний депутат України (відсутній); 

Кишкар Павло Миколайович - народний депутат України; 

Тимчук Дмитро Борисович - народний депутат України (відсутній); 

Гарбуз Юрій Григорійович - народний депутат України (відсутній); 

Кривенко Вадим Валерійович - народний депутат України (відсутній); 

Романова Анна Анатоліївна - народний депутат України (відсутня); 

Запольська Наталія Михайлівна – керівник Департаменту з питань 

громадянства Адміністрації Президента України; 

Собко Анатолій Володимирович – начальник управління призову та 

комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу 

Збройних сил України. 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Андрієва Тамара Володимирівна – директор Департаменту 

міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України; 

 

- присутні на засіданні: 

Демірджаєв Азіз Наріманович – представник ОБСЄ в Україні; 

Глоба Богдан – представник ГО «Точка опори». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін і доповнень до статті 6 Закону 

України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні" (щодо вдосконалення законодавчого регулювання питання 

здійснення реєстрації місця проживання особи за заявою законного 

представника), реєстр. № 1045, внесений народним депутатом України 

Міщенком С.Г. 

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

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, реєстр. № 1445, 

внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом 

Ю.В., Павленком Ю.О. 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо поліпшення 

управління міграційними процесами), реєстр. № 1510, внесений народним 

депутатом України Сольваром Р.М. 

4. Проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про 

громадянство України" (щодо встановлення спрощеного порядку прийняття 

до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять 

військову службу у Збройних Силах України), реєстр. № 2847, внесений 

народними депутатами України Вінником І.Ю., Пашинським С.В., Чижмарем 
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Ю.В., Кишкарем П.М., Тимчуком Д.Б., Гарбузом Ю.Г.,  Кривенком В.Б., 

Романовою А.А. 

5. Заслуховування попередньої інформації Міністерства юстиції 

України щодо питання реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, 

затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015. 

6. Про звернення Міністерства закордонних справ України щодо 

організації зустрічі членів Комітету зі Спеціальним доповідачем Ради ООН з 

прав людини з питань позасудових страт, страт без належного судового 

розгляду та довільних страт К. Хейнсом в рамках його візиту в Україну та 

перебування в м. Києві 9-13 вересня 2015 року. 

7. Різне.  

 

Перше питання порядку денного: 

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

доповнень до статті 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні" (щодо вдосконалення законодавчого 

регулювання питання здійснення реєстрації місця проживання особи за 

заявою законного представника), реєстр. № 1045, внесений народним 

депутатом України Міщенком С.Г. 

В обговоренні питання взяли участь: Вовк В.С., Джемілєв М., 

Лутковська В.В., Надточій Л.І., Немиря Г.М., Харченко М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін і доповнень до статті 6 Закону України "Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо вдосконалення 

законодавчого регулювання питання здійснення реєстрації місця проживання 

особи за заявою законного представника), реєстр. № 1045, внесений 

народним депутатом України Міщенком С.Г., 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, Заступника голови Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин Логвинського Георгія Володимировича. 

Результати голосування: 

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

Суслова І.М., Чубаров Р.А.); 

Пацкан В.В. не голосував. 

 

Друге питання порядку денного: 

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

деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей 



 4 

жінок і чоловіків, реєстр. № 1445, внесений народними депутатами України 

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Павленком Ю.О. 

В обговоренні питання взяли участь: Вовк В.С., Лутковська В.В., 

Немиря Г.М., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, реєстр. № 1445, внесений народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Павленком Ю.О., 

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 підкомітету з питань гендерної рівності 

і недискримінації Суслову Ірину Миколаївну. 

3) Створити у Комітеті робочу групу для напрацювання комплексних 

змін до законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, включивши (за згодою) до її складу народних депутатів 

України, представників органів виконавчої влади, наукових установ та 

громадських організацій. 

Результати голосування: 

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

Суслова І.М., Чубаров Р.А.); 

Пацкан В.В. не голосував. 

 

Третє питання порядку денного: 

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

статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства" (щодо поліпшення управління міграційними процесами), 

реєстр. № 1510, внесений народним депутатом України Сольваром Р.М. 

 Немиря Г.М. поінформував членів Комітету про письмову заяву, що 

надійшла від автора законопроекту народного депутата України Сольвара 

Р.М. про відкликання зазначеного законопроекту у зв’язку з втратою 

актуальності. 

 

УХВАЛИЛИ:    

 Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо поліпшення 

управління міграційними процесами), реєстр. № 1510, внесений народним 

депутатом України Сольваром Р.М., зняти з розгляду у зв’язку з поданням 

письмової заяви ініціатором внесення законопроекту про його відкликання.    

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 
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Четверте питання порядку денного: 

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

до статті 9 Закону України "Про громадянство України" (щодо встановлення 

спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб 

без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах 

України), реєстр. № 2847, внесений народними депутатами України 

Вінником І.Ю., Пашинським С.В., Чижмарем Ю.В., Кишкарем П.М., 

Тимчуком Д.Б., Гарбузом Ю.Г.,  Кривенком В.Б., Романовою А.А. 

В обговоренні питання взяли участь: Кишкар П.М. (від ініціаторів 

законопроекту) Брензович В.І., Джемілєв М., Запольська Н.М.,., Логвинський 

Г.В., Лутковська В.В.,     Немиря Г.М., Собко А.В., Суслова І.М., Чубаров 

Р.А.  

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

зміни до статті 9 Закону України "Про громадянство України" (щодо 

встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України 

іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у 

Збройних Силах України), реєстр. № 2847, внесений народними депутатами 

України Вінником І.Ю., Пашинським С.В., Чижмарем Ю.В., Кишкарем П.М., 

Тимчуком Д.Б., Гарбузом Ю.Г., Кривенком В.Б., Романовою А.А., за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

2) Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

народного депутата України, Голову Комітету Верховної Ради України з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

Немирю Григорія Михайловича. 

Результати голосування: 

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

Суслова І.М., Чубаров Р.А.); 

Пацкан В.В. не голосував. 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Попередню інформацію Міністерства юстиції України щодо питання 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015. 

Інформацію надано Директором Департаменту міжнародного права та 

співробітництва Міністерства юстиції України Андрієвою Т.В.  

В обговоренні питання взяли участь: Андрієва Т.В., Глоба Б., 

Логвинський Г.В., Лутковська В.В., Немиря Г.М., Чубаров Р.А. 

  

УХВАЛИЛИ:   

1) Інформацію Міністерства юстиції України щодо питання реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, взяти до відома. 
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2) Заслухати на засіданні Комітету у жовтні 2015 року інформацію про 

хід розробки та стану підготовки Плану дій щодо реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини. 

3) Делегувати до складу робочої групи по розробці Плану дій щодо 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини представників 

Комітету народних депутатів України Логвинського Г.В., Чубарова Р.А. 

4) Внести пропозиції щодо запровадження механізму звітування та 

моніторингу за виконанням Плану дій щодо реалізації Національної стратегії 

у сфері прав людини. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення Міністерства 

закордонних справ України щодо організації зустрічі членів Комітету зі 

Спеціальним доповідачем Ради ООН з прав людини з питань позасудових 

страт, страт без належного судового розгляду та довільних страт К. Хейнсом 

в рамках його візиту в Україну та перебування в м. Києві 9-13 вересня 2015 

року. 

УХВАЛИЛИ:   

1) Погодити пропозицію щодо проведення зустрічі членів Комітету зі 

Спеціальним доповідачем Ради ООН з прав людини з питань позасудових 

страт, страт без належного судового розгляду та довільних страт К. Хейнсом 

в рамках його візиту в Україну та перебування в м. Києві 9-13 вересня 2015 

року. 

2) Звернутись до Міністерства закордонних справ України щодо 

подальшого узгодження з іноземною стороною дати та часу проведення 

зазначеної зустрічі.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 Різне: 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування Власенка С.В. щодо 

спільного проведення парламентських слухань на тему: «Про засади 

державної політики щодо тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя» восени цього року. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Підтримати ініціативу Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

щодо спільного проведення парламентських слухань на тему: «Про засади 
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державної політики щодо тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя» восени цього року. 

2) Делегувати до складу спільної робочої групи по підготовці 

парламентських слухань народного депутата України Чубарова Рефата 

Абдурахмановича. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про призначення  спеціаліста першої 

категорії Березюк Олену Пилипівну на посаду консультанта секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Внести в установленому порядку подання про призначення Березюк 

Олену Пилипівну на посаду консультанта секретаріату Комітету Верховної 

Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                           Немиря Г.М. 

 

 


