
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 23 

 

 

                  11 травня 2016  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., Чубаров Р.А., (відсутні – Джемілєв М., Рабінович В.З., 

Тимошенко Ю.В., Фельдман О.Б.,);  

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

Бузницький Ю.В., Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

Князевич Руслан Петрович – народний депутат України (відсутній); 

Лутковська Валерія Володимирівна – Уповноважений 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; 

Лук’яненко Жанна Володимирівна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб; 

Крикливенко Богдан Володимирович – керівник  секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Хім’як Юрій Богданович – начальник відділу нормативно-правової 

роботи Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних 

справ України; 

Лащук Єфрем Вікторович – начальник відділу взаємодії з державними 

органами Верховного Суду України; 

Мітла Олександр Миколайович – начальник відділу Генеральної 

прокуратури України; 

Прокопов Олександр Едуардович – начальник відділу Головної 

військової прокуратури України. 

 

- на розгляд другого питання: 
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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; 

Андріюк Петро Петрович – старший офіцер відділу правового 

забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України; 

Рибицький Олег Вікторович -  заступник начальника відділу 

законопроектування з питань конституційного законодавства та державного 

будівництва Департаменту конституційного, адміністративного та 

соціального законодавства Міністерства юстиції України; 

Данильчук Ігор Якович – начальник відділу персонального обліку, 

нагороджень, надання статусу бойових дій Управління кадрової роботи 

Головного управління Національної гвардії України; 

Науменко Наталія Миколаївна – директор Департаменту у справах 

іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України; 

Cуботенко Галина Павлівна – заступник начальника відділу реєстрації 

та еміграції Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації 

Державної міграційної служби України; 

Міняйло Сергій Вікторович – начальник відділу консульсько-правових 

питань Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ 

України. 

 

- на розгляд третього питання: 

Розенблат Борислав Соломонович – народний депутат України 

(відсутній); 

Мельничук Іван Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Лубінець Дмитро Валерійович – народний депутат України (відсутній); 

Гарбуз Юрій Григорович – народний депутат України (відсутній); 

Гордєєв Андрій Анатолійович – народний депутат України (відсутній). 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Луценко Юрій Віталійович – народний депутат України (відсутній); 

Астапов Андрій Олександрович – директор департаменту нормативно-

правової роботи та юридичного забезпечення Національного агентства 

України з питань державної служби. 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Тука Георгій Борисович – Заступник міністра з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Ковальова Тетяна Петрівна – начальник управління з питань 

гуманітарного співробітництва та внутрішньо переміщених осіб Міністерства 

з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України; 
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Черська Любов Зінанасівна - начальник Управління організації 

соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій 

Міністерства соціальної політики України; 

Кривошеєв Євген Миколайович – головний спеціаліст відділу 

соціальних послуг Департаменту сім’ї та дітей Міністерства соціальної 

політики України; 

Курилюк Юрій Богданович – старший офіцер відділу організації та 

аналізу адміністративного провадження Управління адміністративного 

провадження Адміністрації Державної прикордонної служби України; 

Лукашук Микола Михайлович -  головний спеціаліст відділу 

Управління прикордонного контролю Адміністрації Державної прикордонної 

служби України. 

 

- на розгляд сьомого питання: 

Дракман Майкл - голова Представництва Міжнародного 

республіканського інституту в Україні; 

Бик Тарас - керівник програм та спеціаліст з проведення досліджень 

Міжнародний республіканський інститут (IRI). 

 

- присутні на засіданні: 

Лук’янченко Євгенія Володимирівна - Головний спеціаліст з 

міжнародного гуманітарного права Національного комітету Товариства 

Червоного Хреста України; 

Ковбасюк Ренат Нодарійович – представник Міжнародної громадської 

організації «Інтернаціональний союз»; 

Карагяур Ксенія - експерт Всеукраїнської благодійної фундації «Право 

на захист»; 

Марущенко Серій Володимирович – представник ГО «Крим SOS». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. 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. 

2. 

2.1) 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 недоторканності України), 

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

Луценком І.В., Петренком О.М. 

2.2) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які 
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брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України), 

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

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання 

притулку бездомним особам), реєстр. № 3833, внесений народними 

депутатами України Розенблатом Б.С., Мельничуком І.І., Лубінцем Д.В., 

Гарбузом Ю.Г., Гордєєвим А.А., Чубаровим Р.А. 

4. 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), реєстр. № 4311, 

внесений народним депутатом України Луценком Ю.В. 

5. Заслуховування інформації представників органів виконавчої влади 

щодо приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із 

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" 

(№ 921-VIII від 24.12.2015 р.).  

6. Про Заяву Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин щодо справи івано-

франківського блогера Руслана Коцаби. 

7. Про звернення Міжнародного Республіканського Інституту 

(International Republican Institute) щодо затвердження результатів поточного 

моніторингу проекту міжнародної технічної допомоги «Зміцнення 

політичних процесів в Україні» (Компонент ІІ)» за період 01.07.2015 р. – 

31.12.2015 р. 

8. Різне. 

 

Перше 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. 

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

Лутковська В.В., Немиря Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Відкласти розгляд проекту 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, внесеного народним депутатом 

України Князевичем Р.П. у зв’язку  із звернення ініціатора  законопроекту 

про перенесення розгляду питання. 
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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 

деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та 

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

недоторканності 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 недоторканності України), реєстр. № 3433-1, 

внесений народним депутатом України Веселовою Н.В. 

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

Лутковська В.В., Науменко Н.М., Немиря Г.М., Пантєлєєва О.О.,          

Пацкан В.В., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України 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 недоторканності України), реєстр. № 3433, внесений народними 

депутатами України Білецьким А.Є., Луценком І.В., Петренком О.М., 

прийняти за основу. 

2) Створити у Комітеті робочу групу з доопрацювання цього 

законопроекту до другого читання. 

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 свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам), реєстр. 

№ 3833, внесений народними депутатами України Розенблатом Б.С., 

Мельничуком І.І., Лубінцем Д.В., Гарбузом Ю.Г., Гордєєвим А.А., 

Чубаровим Р.А. 

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

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам), реєстр. 

№ 3833, внесений народними депутатами України Розенблатом Б.С., 
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Мельничуком І.І., Лубінцем Д.В., Гарбузом Ю.Г., Гордєєвим А.А., 

Чубаровим Р.А., прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням 

пропозиції Головного Науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України, виклавши   назву даного  законопроекту  у такій редакції: «Про 

внесення змін до статті 61 Закону України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні». 

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. 

 

Четверте питання порядку денного: 

 

Примітка: 

У зв’язку із достроковим припинення повноважень народного депутата 

України Луценком Ю.В. 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), реєстр. № 4311, внесений ним на розгляд Верховної Ради 

України, відповідно до частини 2, статі 105 Регламенту Верховної Ради 

України вважається відкликаним та цей законопроект знято з розгляду. 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про інформацію представників органів 

виконавчої влади щодо приведення нормативно-правових актів Кабінету 

Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб" (№ 921-VIII від 24.12.2015 р.).  

Інформацію надавав Заступник міністра з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Тука Георгій 

Борисович. 

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

Лутковська В.В., Марущенко С.В., Немиря Г.М., Суботенко Г.П., Тука Г.Б. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Інформацію представників органів виконавчої влади щодо приведення 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади у відповідність із Законом України 

"Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії 

дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (№ 921-VIII від 

24.12.2015 р.) взяти до відома. 
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Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про Заяву Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин щодо справи івано-франківського блогера Руслана Коцаби. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Схвалити Заяву Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин щодо справи 

івано-франківського блогера Руслана Коцаби. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

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

Республіканського Інституту (International Republican Institute) щодо 

затвердження результатів поточного моніторингу проекту міжнародної 

технічної допомоги «Зміцнення політичних процесів в Україні» (Компонент 

ІІ)» за період 01.07.2015 р. – 31.12.2015 р. 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин затверджує результати 

поточного моніторингу проекту міжнародної технічної допомоги «Зміцнення 

політичних процесів в Україні» (Компонент ІІ) за період 01.07.2015 р. – 

31.12.2015 р.  

2) Направити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

відповідний лист щодо результатів моніторингу виконання зазначеного 

проекту міжнародної технічної допомоги з 1 липня 2015  р. по 31 грудня  

2015 р. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                               Немиря Г.М. 

 

 

 

 


