
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 21 

 

 

                  16 лютого  2016 р.   12.00 

  

                          м. Київ, вул. Грушевського, 5, кулуари       

 

 

 ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

 ПРИСУТНІ: 

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

Пацкан В.В.,  Суслова І.М., Рабінович В.З., Фельдман О.Б., Чубаров Р.А., 

(відсутні –Тимошенко Ю.В.);  

 працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Буждиган В.П., 

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

  

ЗАПРОШЕНІ: 

 

- на розгляд першого  питання: 

Смірнова Олена Львівна – заступник керівника Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Карпенко Олександр Віталійович – начальник служби правового 

забезпечення Служби безпеки України; 

Курилюк Юрій Богданович – старший офіцер управління 

адміністративного провадження Департаменту аналізу та оцінки інформації 

Адміністрації Державної прикордонної служби України; 

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

адміністративного провадження Департаменту аналізу та оцінки інформації 

Адміністрації Державної прикордонної служби України; 

Гордієнко Олексій Вікторович – начальник відділу правової роботи 

правового управління Вищого адміністративного суду України; 

Данилюк Віктор Олександрович начальник відділу протидії 

нелегальній міграції Департаменту у справах іноземців та осіб без 

громадянства Державної міграційної служби України; 

Пиняк Сергій Іванович – заступник начальника відділу з питань 

діяльності органів державної влади Департаменту конституційного, 

адміністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції 

України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
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1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб 

без громадянства та урегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією 

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

2.  Різне. 

 

Перше 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 громадянства та урегулювання окремих питань, 

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

В обговоренні питання взяли участь: Курилюк Ю.Б., Логвинський Г.В., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Пінчук О.В., Смірнова О.Л. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень 

судового захисту іноземців та осіб без громадянства та урегулювання 

окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній міграції, реєстр. № 

3159, прийняти у другому читанні і в цілому як закон в редакції 

підготовленій 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. 

 

 

 

Голова Комітету                                                              Немиря Г.М. 

 

 

 


