
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 25 

 

 

                   13 липня 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., Рабінович В.З., Чубаров Р.А., (відсутні – Суслова І.М., 

Тимошенко Ю.В., Фельдман О.Б.);   

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

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

  

ЗАПРОШЕНІ: 

 

 - на розгляд першого питання: 

 Ситник Артем Сергійович – директор Національного антикорупційного 

бюро України; 

Кривенко Володимир Володимирович – заступник керівника 

Спеціальної антикорупційної прокуратури України; 

Калужинський Андрій Володимирович – начальник 1-го підрозділу 

детективів Національного антикорупційного бюро України; 
Бірюкова Аліна Миколаївна - проректор Академії адвокатури України; 
Бойко Петро Анатолійович - Голова Ради адвокатів Київської області; 

Брицька Анна Миколаївна - член Ради адвокатів міста Києва; 
Варишко Петро Васильович - член комітету захисту професійних прав 

адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів 

Київської області; 
Клапчук Федір Петрович - член ради адвокатів Київської області; 

Клочков Володимир Володимирович - член Ради адвокатів міста Києва; 
Козлов Сергій Федорович - Рада адвокатів Київської області, 

журналіст; 

Корінна Надія Миколаївна - член Ради адвокатів міста Києва; 
Кравець Ростислав Юрійович - член Ради адвокатів міста Києва; 
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Наум Віталій Миколайович -  член комітету захисту професійних прав 

адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів 

Київської області; 
Пліса Наталія – адвокат; 
Рафальська Інна Владиславівна - Голова Ради адвокатів міста Києва; 

Рачук Олег Олександрович - голова Асоціації адвокатів України; 
Сіваков Леонід Миколайович - заступник Голови Ради адвокатів 

Київської області; 

Солодко Євген Вікторович - заступник голови комітету захисту прав 

адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів України; 
Фомін Ігор Юрійович – керуючий партнер адвокатського об’єднання 

«Фомін і партнери»; 

Циганков Андрій – адвокат; 
Черних Олександр – адвокат; 
Яновська Олександра Григорівна - представник Атестаційної палати 

КМКДКА. 

 

- на розгляд другого питання: 

Немировський Андрій Валентинович - народний депутат України; 

Береза Юрій Миколайович – народний депутат України; 

Лутковська Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини; 

Cуботенко Галина Павлівна – заступник начальника відділу реєстрації 

та еміграції Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації 

Державної міграційної служби України; 

Рибицький Олег Вікторович – заступник начальника відділу 

законопроектування з питань конституційного законодавства та державного 

будівництва Управління конституційного та адміністративного 

законодавства Департаменту публічного права Міністерства юстиції України. 

 

- на розгляд третього питання: 

Королевська Наталія Юріївна – народний депутат України (відсутня); 

Солод Юрій Васильович – народний депутат України (відсутній); 

Веселова Наталія Василівна – народний депутат України; 

Тука Георгій Борисович – заступник міністра з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб України; 

Перепелиця Марина Анатолівна – головний спеціаліст відділу освіти 

Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів 

України; 

Запорожець Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст відділу 

державно-громадського управління освіти Департаменту загальної, середньої 

та дошкільної освіти Міністерства освіти України; 

Ковбаса Руслан Сергійович – директор Департаменту захисту прав 

дітей Міністерства соціальної політики України. 
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- присутні на засіданні: 

Куришко Ольга Миколаївна - представник ГО "Крим СОС"; 

Кірімова Аліме – громадський експерт. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Заслуховування інформації щодо обставин проведення 

правоохоронними органами слідчих дій в окремих офісах адвокатів та 

адвокатських об’єднань м. Києва, що відбувались 5 липня 2016 року. 

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про 

громадянство України» (щодо втрати громадянства України за вчинення 

злочинів проти основ національної безпеки України), реєстр. № 4115, 

внесений народними депутатами України Немировським А.В.,  Березою 

Ю.М., Тетеруком А.А., Тимчуком Д.Б., Развадовським В.Й., Рибчинським 

Є.Ю. 

3. 

3.1) Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених 

осіб, реєстр. № 3459, внесений народними депутатами України 

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. 

3.2) Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених 

осіб, реєстр. № 3459-1, внесений народним депутатом України Веселовою 

Н.В. 

4. Про звернення Державної міграційної служби України щодо 

ініціювання внесення змін до Закону України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» (щодо вилучення з переліку 

документів, до яких вносяться відомості про місце перебування – довідки про 

взяття на облік ВПО). 

5. Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на період п’ятої 

сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

6. Про Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин  до проекту 

порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

7. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. про інформацію щодо 

обставин проведення правоохоронними органами слідчих дій в окремих 

офісах адвокатів та адвокатських об’єднань м. Києва, що відбувались 5 липня 

2016 року. 
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В обговоренні питання взяли участь: Бойко П.А., Калужинський А.В., 

Корінна Н.М., Логвинський Г.В., Лутковська В.В., Наум В.М., Немиря Г.М., 

Пацкан В.В., Рафальська І.В., Ситник А.С., Фомін І.Ю., Чиганков А.,   

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Інформацію щодо обставин проведення правоохоронними органами 

слідчих дій в окремих офісах адвокатів та адвокатських об’єднань м. Києва, 

що відбувались 5 липня 2016 року, взяти до відома. 

2) Ініціаторам розгляду цього питання підготувати та опублікувати на 

веб-сайті Комітету інформаційно-рекомендаційні матеріали щодо 

дотримання прав адвокатів.  

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 зміни 

до статті 19 Закону України «Про громадянство України» (щодо втрати 

громадянства України за вчинення злочинів проти основ національної 

безпеки України), реєстр. № 4115, внесений народними депутатами України 

Немировським А.В.,  Березою Ю.М., Тетеруком А.А., Тимчуком Д.Б., 

Развадовським В.Й., Рибчинським Є.Ю. 

В обговоренні питання взяли участь: Береза Ю.М., Брензович В.І., 

Джемілєв М., Лутковська В.В., Немировський А.В., Немиря Г.М.,          

Пацкан В.В., Рабінович В.З., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

зміни до статті 19 Закону України «Про громадянство України» (щодо втрати 

громадянства України за вчинення злочинів проти основ національної 

безпеки України), реєстр. № 4115, внесений народними депутатами України 

Немировським А.В.,  Березою Ю.М., Тетеруком А.А., Тимчуком Д.Б., 

Развадовським В.Й., Рибчинським Є.Ю., за результатами розгляду у першому 

читанні 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. 

Результати голосування: 

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

Чубаров Р.А.); 

«утримались» - 1 (Рабінович В.З.); 

«не голосував» - 1 (Логвинський Г.В.). 
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Третє питання порядку денного: 

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

деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 

внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 3459, внесений народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., та проект Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 

3459-1, внесений народним депутатом України        Веселовою Н.В. 

В обговоренні питання взяли участь: Веселова Н.В., Немиря Г.М., 

Пацкан В.В., Тука Г.Б. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 3459, внесений 

народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., за 

результатами розгляду у першому читанні відхилити.  

2) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 3459-1, внесений 

народним депутатом України Веселовою Н.В., за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу. 

3) 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. 

4) Звернутись до Міністерства фінансів України  щодо надання  

фінансово-економічне обґрунтування стосовно законопроекту (реєстр. № 

3459-1) з метою врахування необхідних видатків для його реалізації в 

Державному бюджеті України на наступний рік. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення Державної міграційної 

служби України щодо ініціювання внесення змін до Закону України «Про 

свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (щодо 

вилучення з переліку документів, до яких вносяться відомості про місце 

перебування – довідки про взяття на облік ВПО). 

  

УХВАЛИЛИ:   

Підтримати звернення Державної міграційної служби України та 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення зміни 
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до статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Примітка:  

Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про 

свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", внесений 

народними депутатами України Немирею Г.М., Пацканом В.В., Фельдманом 

О.Б., Брензовичем В.І., Веселовою Н.В., реєстр. № 4022а від 15.07.2016 р. 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про План роботи Комітету Верховної 

Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин на період п’ятої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Схвалити Плану роботи Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин на період п’ятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

2) Членам Комітету у разі наявності доповнень (уточнень) до Плану 

роботи Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин на період п’ятої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання подати їх до 15 липня 2016 р. (включно). 

3) Секретаріату Комітету узагальнити подані доповнення (уточнення) 

та подати План роботи Комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин на період п’ятої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання на підпис Голові Комітету. 

          Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про Пропозиції Комітету Верховної 

Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин до проекту порядку денного п’ятої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Схвалити Пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до проекту 

порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 
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2) Членам Комітету у разі наявності доповнень (уточнень) до  

Пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин до проекту порядку 

денного п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання подати їх до 

15 липня 2016 р. (включно). 

3) Секретаріату Комітету узагальнити подані доповнення (уточнення) 

та подати Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до проекту 

порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання на 

підпис Голові Комітету.  

         Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                    Немиря Г.М.  

 

 

 

 

 


