
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 20 

 

 

                       9 грудня 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., Тимошенко Ю.В., (відсутні – Джемілєв М., Рабінович В.З., 

Фельдман О.Б., Чубаров Р.А.);  

 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: 

Кубів Степан Іванович – представник Президента України у Верховній 

Раді України (відсутній); 

Коваленко Сергій Іванович – координатор Координаційного центру з 

питань упровадження економічних реформ; 

Марущенко Сергій Володимирович – начальник управління організації 

соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій 

Міністерства соціальної політики України. 

 

- на розгляд другого  питання: 

Рибак Іван Петрович – народний депутат України (відсутній). 

 

- на розгляд третього  питання: 

Веселова Наталія Василівна – народний депутат України (відсутня); 

Геращенко Ірина Володимирівна – народний депутат України 

(відсутня); 

Голубов Дмитро Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Гуляєв Василь Олександрович – народний депутат України (відсутній); 

Іонова Марія Миколаївна – народний депутат України (відсутня); 

Левченко Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 
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Ленський Олексій Олексійович – народний депутат України 

(відсутній); 

Сотник Олена Сергіївна – народний депутат України (відсутня); 

Біленко Андрій Аркадійович – заступник начальника третього 

управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України; 

Бочева Галина Миколаївна – координатор програм правового захисту 

Всеукраїнської благодійної фундації «Право на захист»; 

Гришко Наталія Василівна – головний консультант науково-

експертного відділу правового управління Вищого адміністративного суду 

України; 

Єзерницька Олена Леонідівна – начальник науково-експертного відділу 

правового управління Вищого адміністративного суду України; 

Захаров Борис Євгенійович – правозахисник, Українська Гельсінська 

спілка з прав людини; 

Карпенко Олександр Віталійович – начальник служби правового 

забезпечення Служби безпеки України; 

Константий Олександр Володимирович - науковий консультант 

управління забезпечення діяльності Судової палати в адміністративних 

справах Верховного Суду України; 

Крикливенко Богдан Володимирович – керівник  секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Курилюк Юрій Богданович – старший офіцер управління 

адміністративного провадження Департаменту аналізу та оцінки інформації 

Адміністрації Державної прикордонної служби України; 

Науменко Наталія Миколаївна – начальник відділу протидії 

нелегальній міграції Департаменту у справах іноземців та осіб без 

громадянства Державної міграційної служби України; 

Пінчук Олександр Васильович – т.в.о. начальника управління 

адміністративного провадження Департаменту аналізу та оцінки інформації 

Адміністрації Державної прикордонної служби України; 

Пухнатий Ілля Федорович – заступник начальника Департаменту 

контррозвідки Служби безпеки України; 

Соколюк Максим Юрійович – Голова Державної міграційної служби 

України; 

Чередниченко Алла Михайлівна – директор Департаменту з питань 

громадянства, реєстрації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої 

території України Державної міграційної служби України. 

 

- на розгляд п’ятого  питання: 

Андрієва Тамара Володимирівна – директор Департаменту 

міжнародного права Міністерства юстиції України. 

 

- на розгляд шостого питання: 
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Вашадзе Георгій – представник ініціативної групи щодо пакету 

законодавчих ініціатив підготовленого Одеською обласною державною 

адміністрацією у співпраці з міжнародними та громадськими організаціями.  

 

- присутні на засіданні: 

Демірджаєв Азіз Наріманович – представник ОБСЄ в Україні; 

Степанковська Яна – представник ГО «Крим SOS»; 

Савчук Вікторія Сергіївна – представник ГО «Крим SOS»; 

Виноградова Олена Юріївна - експерт Всеукраїнської благодійної 

фундації «Право на захист»; 

Дворецька Олександра Миколаївна  – БФ «Восток СОС»; 

Дурнєва Тетяна Володимирівна - експерт з питань внутрішньо 

переміщених осіб Інституту суспільно-економічних досліджень, керівник 

напрямку захисту прав та інтересів громадян, Донецька обласна організація 

ВГО "Комітет виборців України"; 

Галаган Юлія – представник Ресурсного центру допомоги внутрішньо 

переміщеним особам; 

Куришко Ольга - представник Ресурсного центру допомоги внутрішньо 

переміщеним особам; 

Глоба Богдан – виконавчий директор Всеукраїнської благодійної 

організації «Точка опори»; 

Плечко Дмитро – радник з правових питань Регіонального 

представництва УВКБ ООН в Білорусі, Молодові та Україні; 

Хвостенко Дмитро – спостерігач Моніторингу «Відкрито». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб", реєстр. № 2166. 

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

та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" щодо 

вдосконалення процедури документування осіб, реєстр. № 3155 (друге 

читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб 

без громадянств та урегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією 

нелегальній міграції, реєстр. № 3159 (друге читання). 

4. Про зняття з розгляду 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. 

5. Заслуховування інформації Міністерства юстиції України про стан 

підготовки Плану дій щодо реалізації Національної стратегії у сфері захисту 

прав людини на період до 2020 року. 
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6. Презентація пакету законодавчих ініціатив підготовленого Одеською 

обласною державною адміністрацією у співпраці з міжнародними та 

громадськими організаціями. 

7. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про Пропозиції Президента до Закону 

"Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії 

дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", реєстр. № 2166. 

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

Виноградова О.Ю., Дворецька О.М., Захаров Б.Є., Коваленко С.І., 

Крикливенко Б.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Брензович В.І., Савчук В.С., 

Тимошенко Ю.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Підтримати Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб", реєстр. № 2166. 

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 біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту" щодо вдосконалення процедури документування осіб, 

реєстр. № 3155 (друге читання). 

В обговоренні питання взяли участь: Бузницький Ю.В., Немиря Г.М., 

Плечко Д.   

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту" щодо вдосконалення процедури документування 

осіб, реєстр. № 3155, прийняти у другому читанні і в цілому як Закон в 

редакції запропонованій Комітетом. 

2) Доповідачем 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. 



 5 

Третє питання порядку денного: 

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

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового 

захисту іноземців та осіб без громадянств та урегулювання окремих питань, 

пов'язаних з протидією нелегальній міграції, реєстр. № 3159 (друге читання).  

Зокрема членів Комітету поінформовано про проведену перед засіданням 

Комітету Головою Комітету з ініціативи представників ДМС України, 

Держприкордонслужби України та Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини консультації щодо окремих неузгоджених на цей час 

положень у тексті законопроекту (реєстр. № 3159) підготовленого до другого 

читання.  

 

УХВАЛИЛИ:   

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб 

без громадянств та урегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією 

нелегальній міграції, реєстр. № 3159 (друге читання) зняти з розгляду 

порядку денного засідання Комітету для подальшого доопрацювання. 

Результати голосування: 

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

Тимошенко Ю.В.). 

Логвинський Г.В. не голосував. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про зняття з розгляду 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, у 

зв’язку  його відкликанням ініціатором подання народним депутатом України 

Семенченком С.І. 

  

УХВАЛИЛИ:   

Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини 

другої статті 104 Регламенту Верховної Ради зняти з розгляду 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, 

поданий народним депутатом України Семенченком С.І. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/1861-17/paran865#n865
http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/1861-17/paran865#n865


 6 

Інформацію Міністерства юстиції України про стан підготовки Плану 

дій щодо реалізації Національної стратегії у сфері захисту прав людини на 

період до 2020 року. 

Інформацію надано - Андрієвою Тамарою Володимирівною – 

директором Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції 

України. 

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

Немиря Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Заслухану інформацію взяти до відома, та звернутись до Міністерства 

юстиції України щодо офіційного надання Комітету затвердженого 

Кабінетом Міністрів України Плану дій щодо реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року з метою здійснення 

періодичного моніторингу його виконання.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Про презентацію пакету законодавчих ініціатив підготовленого 

Одеською обласною державною адміністрацією у співпраці з міжнародними 

та громадськими організаціями. 

Інформацію надано: Вашадзе Георгієм – екс-депутатом Парламенту 

Грузії, представником ініціативної групи зазначеного пакету законодавчих 

ініціатив. 

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

Вашадзе Г., Тимошенко Ю.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію щодо пакету законодавчих ініціатив підготовленого 

Одеською обласною державною адміністрацією у співпраці з міжнародними 

та громадськими організаціями взяти до відома. 

 

Різне: 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про склад робочої групи з підготовки 

змін до Закону України «Про захист персональних даних» (щодо гармонізації 

норм Закону із законодавством про доступ до публічної інформації). 

 

УХВАЛИЛИ:    

Затвердити склад робочої групи з підготовки змін до Закону України 

«Про захист персональних даних» (щодо гармонізації норм Закону із 

законодавством про доступ до публічної інформації). 
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Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про склад робочої групи з 

напрацювання комплексних змін до законодавства з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити склад робочої групи з напрацювання комплексних змін до 

законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

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

закордонних справ України щодо делегування представника Комітету до 

складу Національної комісії з питань закордонних українців. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Делегувати до складу Національної комісії з питань закордонних 

українців народного депутата України, Першого заступника голови Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Пацкана Валерія Васильовича. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                               Немиря Г.М. 


