
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 22 

 

 

                  30  березня 2016 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., Рабінович В.З., Чубаров Р.А., (відсутні – 

Тимошенко Ю.В.,   Фельдман О.Б.,);  

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

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

  

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд другого питання: 

Мельничук Іван Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Голубов Дмитро Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Петьовка Василь Васильович – народний депутат України (відсутній); 

Левченко Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Єленський Віктор Євгенович – народний депутат України; 

Унгурян Павло Якимович – народний депутат України; 

Крикливенко Богдан Володимирович – Керівник  секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Чаплига Михайло В’ячеславович - Представник Уповноваженого 

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

інформаційних технологій; 

Филіпішина Аксана Анатоліївна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та гендерної рівності; 

Петрів Олекса Олексійович - представник Всеукраїнської Ради Церков 

і релігійних організацій, митрофорний протоієрей Української Греко-

Католицької Церкви; 

Пиняк Сергій Іванович – заступник начальника відділу з питань 

діяльності органів державної влади та державного управління Департаменту 

конституційного, адміністративного та соціального законодавства 

Міністерства юстиції України. 
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- на розгляд третього питання: 

Князевич Руслан Петрович – народний депутат України (відсутній); 

Кравченко Станіслав Іванович – заступник голови Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 

Бабанли Расім Шагінович – начальник науково-експертного управління 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ;  

Пристрома Євген Вікторович – начальник юридичного управління 

Державної судової адміністрації України; 

Кардінал Михайло Іванович – начальник вербувальної служби відділу 

комплектування та проходження служби рядовим, сержантським і 

старшинським складом у військовому резерві управління кадрової роботи 

Головного управління Національної гвардії України; 

Лащук Єфрем Вікторович – начальник відділу взаємодії з державними 

органами Верховного Суду України; 

Рубан Антон Вадимович – прокурор відділу нагляду за дотриманням 

законові та виконання судових рішень Управління з розслідування злочинів 

проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного 

права Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Білецький Андрій Євгенійович - народний депутат України (відсутній); 

Луценко Ігор Вікторович - народний депутат України (відсутній); 

Петренко Олег Миколайович - народний депутат України (відсутній); 

Веселова Наталія Василівна – народний депутат України (відсутня); 

Приходько Олександр Володимирович – старший офіцер відділу 

правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України; 

Науменко Наталія Миколаївна – директор Департаменту у справах 

іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України. 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Баранов В’ячеслав Миколайович – начальник відділу глобального 

партнерства департаменту  політики і комунікації Міністерства закордонних 

справ України. 

 

- присутні на засіданні: 

Томас Фергус – радник з гуманітарних питань Посольства 

Велткобританії в Україні; 

Самюель Марі-Фенон - Український офіс гуманітарної допомоги з боку 

ЄС і департаменту цивільного захисту; 

Баштовий Дмитро Вікторович – заступник директора департаменту 

електронної комерції та платіжних засобів ПАТ «Ощадбанк»; 

Бондаренко Аліна – представник ГО «Донбас СОС»; 

Велла-Стасів Юлія - представник International Renaissance Foundation; 
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Виноградова Олена Юріївна - експерт Всеукраїнської благодійної 

фундації «Право на захист»; 

 Гвоздьова Ольга Юріївна – координатор з розвитку ГО «Донбас СОС»; 

Зима Олександр Володимирович - директор юридичного департаменту 

ПАТ «Ощадбанк»; 

Істеревич (Берегова) Тетяна - представник Моніторингової Місії ООН з 

прав людини; 

Календер Ольга Сергіївна – представник Державної служби зайнятості 

України; 

Каплан Юлія Борисівна - старший консультант відділу розвитку 

політичної системи Національного інститут стратегічних досліджень при 

Президентові України; 

Карагяур Ксенія - правовий аналітик Всеукраїнської благодійної 

фундації «Право на захист»; 

Карелін Сергій - представник Центру політичних студій та аналітики; 

Кирилова Тетяна - представник ГО «Громадська ініціатива 

Луганщини»; 

Кривошеєв Євген Миколайович заступник начальника відділу 

вирішення питань депортованих осіб та забезпечення житлом Міністерства 

соціальної політики України; 

Куришко Ольга - представник ГО "Крим СОС"; 

Литвиненко Олена - заступник Голови офісу Ради Європи в Україні; 

Магурова Олександра - радник Міністерства соціальної політики 

України з питань ВПО; 

Михкальченко Олена - представник ГО "Трудові ініціативи"; 

Овдієнко Олександр – United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (OCHA); 

Огризко Олеся - представник Моніторингової Місії ООН з прав 

людини; 

Омельченко Наталія – представник ГО «Союз жінок»; 

Омельченко Роман – представник ГО «АГП»; 

Ормонова Асель – радник Регіонального представництва УВКБ ООН в 

Білорусі, Молдові та Україні; 

Плечко Дмитро –  радник з правових питань Регіонального 

представництва УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні; 

Рудаков Андріян; 

Савченко Денис – представник ГО «КримСОС»; 

Суботська Юлія - International Centre for Migration Policy Development 

(ICMPD); 

Тертичка Валерій Володимирович; 

Фоменко Вероніка - ВБФ «Право на захист»; 

Христова Ганна - керівник Проекту Ради Європи “Посилення захисту 

прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні”; 
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Черська Любов Зінанасівна – начальник управління організації 

соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій 

Міністерства соціальної політики. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про затвердження порядку денного 

засідання Комітету. 

Секретарем Комітету Рабіновичем В.З. внесено пропозицію про  

розгляд першим питанням порядку денного засідання Комітету ситуацію, що 

склалась навколо заяви Комітету щодо останніх подій у Львові, розміщену 21 

березня 2016 року на веб-сайті Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити наступний порядок денний засідання Комітету, 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про заяву Комітету з питань прав людини щодо останніх подій у 

Львові, розміщену 21 березня 2016 року на веб-сайті Комітету. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії 

дискримінації із правом Європейського Союзу), реєстр. № 3501 (друге 

читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» щодо механізму відновлення втрачених 

матеріалів справи, реєстр. № 3343, внесений народним депутатом України 

Князевичем Р.П. 

4.   
4.1) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України), 

реєстр. № 3433, внесений народними депутатами України Білецьким А.Є., 

Луценком І.В., Петренком О.М. 

4.2) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України), 

реєстр. № 3433-1, внесений народним депутатом України Веселовою Н.В. 

5. Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до 

Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської 

Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та 

всіх членів Міжнародного співтовариства щодо засудження порушень прав і 

свобод кримськотатарського народу в частині заборони окупаційною владою 

РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя Меджлісу та визнання його екстремістською організацією, 
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реєстр. № 4247, внесений народними депутатами України Логвинським Г.В., 

Березою Б.Ю., Луценком І.В., Скуратовським С.І., Гончаренком О.О.,      

Сотник О.С. 

6. Про звернення Уповноваженого Верховної Ради України  прав 

людини стосовно сприяння внесенню змін до Закону України «Про державну 

службу» (щодо особливостей проходження державної служби в секретаріаті 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини). 

7. Про виїзне засідання Комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин з питання моніторингу дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян України, які проживають в 

зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській 

областях, та аналізу практики застосування чинного законодавства з питань 

ВПО (7-8 квітня 2016 р., м. Краматорськ). 

8. Презентація звіту про проведення громадського моніторингу стану 

виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» № 921-VIIІ від 24 грудня 2015 року  Донецькій, Луганській, 

Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. 

9.  Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про заяву Комітету з питань прав 

людини щодо останніх подій у Львові, розміщену 21 березня 2016 року на 

веб-сайті Комітету. 

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

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Рабінович В.З., Сімон В.П., Суслова І.М.,   

Чаплига В.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Схвалити текст заяви Комітету з питань прав людини щодо останніх 

подій у Львові, розміщену 21 березня 2016 року на веб-сайті Комітету. 

2) Встановити наступну процедуру ухвалення заяв Комітету: 

- заява Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин як правило ухвалюється 

на засіданні Комітету шляхом голосування присутніх на даному засіданні 

членів Комітету більшістю голосів; 

- у випадку невідкладного ухвалення заява Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин приймається шляхом погодження її тексту більшістю членів 

Комітету від загального складу Комітету. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 
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Друге питання порядку денного: 

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

деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері 

запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу), 

реєстр. № 3501 (друге читання). 

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Єленський В.Є., 

Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Пиняк С.І., Суслова І.М., Унгурян П.Я., 

Філіпішина А.А., Чигрин А.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства 

у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського 

Союзу), реєстр. № 3501 (друге читання), 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. 

 

Третє питання порядку денного: 

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

Закону України «Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України» щодо механізму 

відновлення втрачених матеріалів справи, реєстр. № 3343, внесений 

народним депутатом України Князевичем Р.П. 

   

УХВАЛИЛИ:   

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 

прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України» щодо механізму відновлення втрачених матеріалів 

справи, реєстр. № 3343, внесений народним депутатом України      

Князевичем Р.П., зняти з розгляду порядку денного засідання Комітету у 

зв’язку з відсутністю ініціатора внесення зазначеного законопроекту.  

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 

деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та 

осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 
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недоторканості України), реєстр. № 3433, внесений народними депутатами 

України Білецьким А.Є., Луценком І.В., Петренком О.М., та проект Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового 

статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та недоторканості України), реєстр. № 3433-1, 

внесений народним депутатом України Веселовою Н.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України), 

реєстр. № 3433, внесений народними депутатами України Білецьким А.Є., 

Луценком І.В., Петренком О.М., та проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та 

осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

недоторканості України), реєстр. № 3433-1, внесений народним депутатом 

України Веселовою Н.В., зняти з розгляду порядку денного засідання 

Комітету у зв’язку з відсутністю ініціаторів внесення зазначених 

законопроектів. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Постанови про звернення 

Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 

Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської 

Асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів Міжнародного 

співтовариства щодо засудження порушень прав і свобод 

кримськотатарського народу в частині заборони окупаційною владою РФ на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя Меджлісу та визнання його екстремістською організацією, 

реєстр. № 4247, внесений народними депутатами України Логвинським Г.В., 

Березою Б.Ю., Луценком І.В., Скуратовським С.І., Гончаренком О.О.,      

Сотник О.С. 

В обговоренні питання взяли участь: Логвинський Г.В. (ініціатор 

внесення проекту постанови), Баранов В.М., Джемілєв М., Крикливенко Б.В., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про 

звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, 

Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 

Парламентської Асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів 

Міжнародного співтовариства щодо засудження порушень прав і свобод 
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кримськотатарського народу в частині заборони окупаційною владою РФ на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя Меджлісу та визнання його екстремістською організацією, 

реєстр. № 4247, внесений народними депутатами України Логвинським Г.В., 

Березою Б.Ю., Луценком І.В., Скуратовським С.І., Гончаренком О.О.,      

Сотник О.С., прийняти за основу і в цілому. 

2) Висновок щодо зазначеного проекту постанови надіслати Комітету 

Верховної Ради України у закордонних справах визначеного головним з 

підготовки даного питання на розгляд Верховної Ради України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

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

Верховної Ради України  прав людини стосовно сприяння внесенню змін до 

Закону України «Про державну службу» (щодо особливостей проходження 

державної служби в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини). 

Інформацію надану Керівником секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини Крикливенком Б.В. щодо внесення 

народним депутатом України Луценком Ю.В. відповідного законопроекту 

(реєстр. № 4311 від 28.03.2016 р.) взято до відома. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Розглянути на наступному засіданні Комітету  проект Закону про 

внесення зміни до Закону України "Про державну службу" (щодо 

особливостей проходження державної служби в секретаріаті 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини), внесений 

народним депутатом України Луценком Ю.В., реєстр. № 4311 від 28.03.2016 

р. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про виїзне засідання Комітету з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин з питання 

моніторингу дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та 

громадян України, які проживають в зоні проведення антитерористичної 

операції в Донецькій і Луганській областях, та аналізу практики застосування 

чинного законодавства з питань ВПО (7-8 квітня   2016 р., м. Краматорськ). 
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УХВАЛИЛИ:   

Інформацію про виїзне засідання Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин з питання моніторингу 

дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян України, 

які проживають в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і 

Луганській областях, та аналізу практики застосування чинного 

законодавства з питань ВПО (7-8 квітня 016 р., м. Краматорськ) взяти до 

відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Восьме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. стосовно презентації звіту про 

проведенню громадського моніторингу стану виконання Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії 

дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 921-VIIІ від 24 

грудня 2015 року  Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській та 

Харківській областях. 

Інформацію надавала - експерт Всеукраїнської благодійної фундації  

«Право на захист» Виноградова О.Ю. 

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

Виноградова О.Ю., Карелін С., Крикливенко Б.В., Немиря Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Звіт про проведенню громадського моніторингу стану виконання 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

№ 921-VIIІ від 24 грудня 2015 року  Донецькій, Луганській, Запорізькій, 

Дніпропетровській та Харківській областях взяти до відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Різне: 

 

СЛУХАЛИ:  
Секретаря Комітету Рабіновича В.З. про заслуховування інформації 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників 

Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України щодо справи 

івано-франківського блогера Руслана Коцаби. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Інформацію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

представників Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України 
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щодо справи івано-франківського блогера Руслана Коцаби заслухати на 

наступному засіданні Комітету. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                           Немиря Г.М. 

 

 

 


