
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 24 

 

 

                       1 червня 2016 р.   14.15 

    

                                  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., (відсутні – Рабінович В.З., Тимошенко Ю.В.,   

Фельдман О.Б.,  Чубаров Р.А.);  

 працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Бузницький Ю.В., 

Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

Дідич Валентин Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Лук’яненко Жанна Володимирівна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб; 

Смірнова Олена Львівна – заступник керівника Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Чередніченко Алла Михайлівна – директор Департаменту з питань 

громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби 

України; 

Калуга Юрій Олександрович – начальник відділу з питань діяльності 

місцевих органів виконавчої влади Управління конституційного та 

адміністративного законодавства Департаменту публічного права 

Міністерства юстиції України. 

 

- на розгляд другого питання: 

Тимчук Дмитро Борисович - народний депутат України (відсутній); 

Вінник Іван Юлійович - народний депутат України (відсутній); 

Тельнік Олександр Борисович – перший заступник начальника 

Управління правового забезпечення Служби безпеки України; 
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Пінчук Олександр Васильович – начальник управління 

адміністративного провадження Адміністрації Державної прикордонної 

служби України; 

Науменко Наталія Миколаївна – директор Департаменту у справах 

іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України. 

 

- на розгляд третього питання: 

Черська Любов Зінанасівна – начальник управління організації 

соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій 

Міністерства соціальної політики України. 

 

- присутні на засіданні: 

Лук’янченко Євгенія Володимирівна - головний спеціаліст з 

міжнародного гуманітарного права Національного комітету Товариства 

Червоного Хреста України; 

Плечко Дмитро –  радник з правових питань Регіонального 

представництва УВКБ ООН в Білорусі, Молодові та Україні; 

Виноградова Олена Юріївна - експерт Всеукраїнської благодійної 

фундації «Право на захист»; 

Каплан Юлія Борисівна - старший консультант відділу розвитку 

політичної системи Національного інститут стратегічних досліджень при 

Президентові України; 

Бондаренко Анастасія - представник ГО «Stabilization support services»; 

Дворецька Олександра - керівник ГО «Восток-СОС»; 

Корнієнко Галина – представник ГО «Stabilization support services»; 

Куришко Ольга Миколаївна – представник ГО «Крим СОС»; 

Печончик Тетяна - керівник Центру інформації про права людини; 

Савченко Ірина Еммануїлівна – волонтер; 

 Лоюк Ірина Анатоліївна – помічник народного депутата України 

Опанасенка О.В.; 

 Черванчук Сергій Анатолійович – радник Голови Верховної Ради 

України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

громадянство» щодо прийняття до громадянства України, реєстр. № 3321, 

внесений народним депутатом України Дідичем В.В.  

2. Проект Закону про встановлення мораторію на примусове 

повернення, видворення та екстрадицію іноземців та осіб без громадянства, 

які брали участь в антитерористичній операції чи забезпечували її 

проведення, реєстр. № 3468, внесений народними депутатами України 

Тимчуком Д.Б., Вінником І.Ю. 

3. Заслуховування інформації представника Кабінету Міністрів України 

щодо стану реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Стан 
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дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не 

контрольованій українською владою в районі проведення антитерористичної 

операції». 

4. Про затвердження персонального складу Моніторингової групи з  

питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, які проживають в 

зоні проведення антитерористичної операції. 

5. Про удосконалення нормативно-правових актів з питань надання 

статусу біженця або особи, яка потребує додаткового або тимчасового 

захисту іноземцям та особам без громадянства, які захищали суверенітет та 

територіальну цілісність України в складі збройних і волонтерських 

формуваннях передбачених законодавством України. 

6. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

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

Закону України «Про громадянство» щодо прийняття до громадянства 

України, реєстр. № 3321, внесений народним депутатом України Дідичем 

В.В.  

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

Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про громадянство» щодо прийняття до 

громадянства України, реєстр. № 3321, внесений народним депутатом 

України Дідичем В.В., за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

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. 

Результати голосування: 

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

Суслова І.М.); 

«утримались» - 1 (Логвинський Г.В.). 

 

Друге питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про встановлення 

мораторію на примусове повернення, видворення та екстрадицію іноземців 

та осіб без громадянства, які брали участь в антитерористичній операції чи 

забезпечували її проведення, реєстр. № 3468, внесений народними 

депутатами України Тимчуком Д.Б., Вінником І.Ю. 
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В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Бузницький Ю.В., 

Джемілєв М., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

встановлення мораторію на примусове повернення, видворення та 

екстрадицію іноземців та осіб без громадянства, які брали участь в 

антитерористичній операції чи забезпечували її проведення, реєстр. № 3468, 

внесений народними депутатами України Тимчуком Д.Б., Вінником І.Ю., 

повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

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. 

 

Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про інформацію представника Кабінету 

Міністрів України щодо стану реалізації Рекомендацій парламентських 

слухань на тему: «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та 

громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території 

України та на території, не контрольованій українською владою в районі 

проведення антитерористичної операції». 

Пунктом 2 Постанови Верховної Ради України від 31 березня 2016 року 

№ 1074-VIII визначено Кабінету Міністрів України до 1 червня 2016 року 

поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій 

парламентських слухань на тему: "Стан дотримання прав внутрішньо 

переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово 

окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в 

зоні проведення антитерористичної операції".   

Враховуючи, що Верховною Радою України контроль за виконанням 

цієї Постанови  покладено на Комітет з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин та відсутністю на засіданні Комітету 

посадових осіб уповноважених представляти Уряд та надавати відповідну 

інформацію, Головою Комітету внесено пропозицію про перенесення 

розгляду цього питання на наступне засідання Комітету. 

   

УХВАЛИЛИ:   

Інформацію щодо стану реалізації Рекомендацій парламентських 

слухань на тему: «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та 

громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території 

України та на території, не контрольованій українською владою в районі 

проведення антитерористичної операції» заслухати на наступному засіданні 
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Комітету за участі посадових осіб уповноважених представляти Уряд та 

надавати відповідну інформацію.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про затвердження персонального складу 

Моніторингової групи з  питань дотримання прав внутрішньо переміщених 

осіб, які проживають в зоні проведення антитерористичної операції. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Затвердити персональний склад Моніторингової групи з  питань 

дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, які проживають в зоні 

проведення антитерористичної операції. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про удосконалення нормативно-

правових актів з питань надання статусу біженця або особи, яка потребує 

додаткового або тимчасового захисту іноземцям та особам без громадянства, 

які захищали суверенітет та територіальну цілісність України в складі 

збройних і волонтерських формуваннях передбачених законодавством 

України. 

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

Логвинський Г.В., Лоюк І., Науменко Н.М., Немиря Г.М., Пацкан В.В., 

Плечко Д., Савченко І.Е., Шаулов Д.О. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 Створити у Комітеті робочу групу для підготовки комплексних змін до 

законодавства щодо правового статусу іноземних громадян та осіб без 

громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

недоторканості України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                             Немиря Г.М. 


