
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 27 

 

 

                 19  жовтня 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., Джемілєв М., 

Пацкан В.В., Фельдман О.Б., Чубаров Р.А., (відсутні – Рабінович В.З., 

Суслова І.М., Тимошенко Ю.В.,);  

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

Березюк О.П., Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І.,      

Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

 

- на розгляд першого питання: 

Тетерук Андрій Анатолійович - народний депутат України (відсутній);. 

Журжій Андрій Валерійович – народний депутат України (відсутній); 

Лук’яненко Жанна Володимирівна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб; 

Барко Вадим Іванович – головний науковий співробітник лабораторії 

психологічного забезпечення Державного науково-дослідного інституту 

Міністерства внутрішніх справ України, доктор психологічних наук, 

професор; 

Назаров Олег Анатолійович – головний психолог відділу 

психологічного забезпечення Департаменту кадрового забезпечення 

Національної поліції України; 

Ткаченко Наталія Миколаївна – начальник управління експертного 

забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та 

банкрутства Міністерства юстиції України. 

 

- на розгляд другого питання: 

Левченко Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 
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Черська Любов Зінанасівна – начальник управління організації 

соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій 

Міністерства соціальної політики України; 

Кузьменко Лідія – радник з правових питань Представництва УВКБ 

ООН в Україні; 

Плечко Дмитро – радник з правових питань Представництва УВКБ 

ООН в Україні. 

 

- на розгляд третього питання: 

Филіпішина Аксана Анатоліївна - представник Уповноваженого 

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

недискримінації та гендерної рівності; 

Нікітіна Тетяна Василівна - заступник голови Державної міграційної 

служби України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Подюк Михайло Євгенович – заступник директора Департаменту з 

питань релігії та національностей Міністерства культури України; 

Римар Світлана Анатолівна – головний спеціаліст відділу національних 

меншин та української діаспори Департаменту з питань релігії та 

національностей Міністерства культури України; 

Кікіна Сергій Омелянович – директор департаменту ринку праці та 

зайнятості Міністерства соціальної політики України; 

Тарасенко Костянтин Васильович – керівник відділу забезпечення прав 

людини Національної поліції України; 

Поліщук Юрій Борисович – головний спеціаліст відділу медичної 

реабілітації, паліативної та хоспісної допомоги управління медико-соціальної 

допомоги Медичного департаменту Міністерства охорони здоров’я України; 

Бескова Наталія Володимирівна – начальник відділу змісту освіти, 

мовної політики та освіти національних меншин Департаменту загальної 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; 

Кошкіна Жанна Олексіївна – головний спеціаліст відділу змісту освіти, 

мовної політики та освіти національних меншин Департаменту загальної 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; 

Пономарьов Сергій – менеджер ромської програмної ініціативи МФ 

«Відродження»; 

Григориченко Петро Дмитрович – президент Всеукраїнської спілки 

громадських організацій «Конгрес ромен України». 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Кушнір Ірина Володимирівна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання права на 

інформацію та представництва в Конституційному Суді України; 
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Бісик Ірина Олександрівна – заступник начальника управління з питань 

персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини; 

 

- присутні на засіданні: 

Палагнюк Олександра Вікторівна - співробітник Консультативної місії 

ЄС в Україні; 

Валько Вадим -  юрист ГО «Донбас SOS»; 

Виноградова Олена Юріївна – правовий аналітик Всеукраїнської 

благодійної фундації «Право на захист»; 

Грідіна Ольга – спеціаліст з прав людини Міжнародної місії з прав 

людини ООН; 

Дворецька Олександра Миколаївна – координатор правового напрямку 

Ініціативи "Восток-СОС" БФ «Восток СОС»; 

Засоба Анатолій - голова правління ГО "Кримська Діаспора"; 

Каплан Юлія Борисівна - старший консультант відділу розвитку 

політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України; 

Куришко Ольга Миколаївна - юрист ГО "Крим СОС"; 

Луньова Олена – представник ГО «Восток СОС». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. 

1.1) Проект Закону про захист прав осіб, які проходять опитування 

(дослідження) на поліграфі, реєстр. № 4094, внесений народним депутатом 

України Тетеруком А.А. 

1.2) Проект Закону про поліграфологічну діяльність, реєстр. № 4094-

1, внесений народним депутатом України Журжієм А.В. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо першочергового забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб, реєстр. № 4290, внесений народним депутатом    

Левченком Ю.В. 

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

свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", реєстр. 

№ 4022а, внесений народними депутатами України Немирею Г.М., Пацканом 

В.В., Фельдманом О.Б., Брензовичем В.І., Веселовою Н.В. 

4. Про рекомендації слухань в Комітеті на тему: «Стан реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 року».  

5. Про звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо заслуховування висновків Уповноваженого до законопроектів: 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130), 

про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр № 5131) стосовно 
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звуження змісту та обсягу права особи на захист персональних даних у разі їх 

ухвалення. 

6. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про захист прав осіб, 

які проходять опитування (дослідження) на поліграфі, реєстр. № 4094, 

внесений народним депутатом України Тетеруком А.А., та проект Закону про 

поліграфологічну діяльність, реєстр. № 4094-1, внесений народним 

депутатом України Журжієм А.В. 

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

Немиря Г.М., Фельдман О.Б. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Розгляд проекту Закону про захист прав осіб, які проходять опитування 

(дослідження) на поліграфі, реєстр. № 4094, внесеного народним депутатом 

України Тетеруком А.А., та проекту Закону про поліграфологічну діяльність, 

реєстр. № 4094-1, внесеного народним депутатом України Журжієм А.В., 

перенести на наступне засідання Комітету у зв’язку з відсутністю на 

засіданні народних депутатів – ініціаторів подання цих проектів законів. 

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 першочергового забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 4290, внесений народним 

депутатом Левченком Ю.В. 

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

Виноградова О.Ю., Засоба А., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Плечко Д., 

Сімон В.П. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо першочергового забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб, реєстр. № 4290, внесеного народним депутатом    

Левченком Ю.В., перенести на наступне засідання Комітету у зв’язку з 

відсутністю на засіданні ініціатора подання цього законопроекту. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Третє питання порядку денного: 

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

до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні", реєстр. № 4022а, внесений народними депутатами 

України Немирею Г.М., Пацканом В.В.,   Фельдманом О.Б., Брензовичем В.І., 

Веселовою Н.В. 

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

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

зміни до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні", реєстр. № 4022а, внесений народними 

депутатами України Немирею Г.М., Пацканом В.В., Фельдманом О.Б., 

Брензовичем В.І., Веселовою Н.В., за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу і в цілому як  закон.  

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: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект рекомендації слухань в 

Комітеті на тему: «Стан реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року». 

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

Григориченко П.Д., Немиря Г.М., Нікітіна Т.В., Пацкан В.В., Пономарьов С., 

Сімон В.П. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Прийняти за основу проект рекомендацій  слухань в Комітеті на 

тему: «Стан реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року».  

2) Членам Комітету у разі наявності пропозицій до рекомендацій 

зазначених слухань подати їх до 12 години 24 жовтня 2016 року до 

секретаріату Комітету для узагальнення та подання остаточної редакції 

рекомендацій на підпис Голові Комітету. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

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

Верховної Ради України з прав людини щодо заслуховування висновків 

Уповноваженого до законопроектів: про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів України (реєстр. № 5130), про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України (реєстр № 5131) стосовно звуження змісту та 

обсягу права особи на захист персональних даних у разі їх ухвалення. 

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

Немиря Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Надіслати висновки Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо законопроектів: про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (реєстр. № 5130); про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (реєстр № 5131) до Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення та Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету. 

         Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про уточнення персонального складу 

підкомітетів Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин восьмого скликання та 

забезпечення висвітлення роботи підкомітетів на веб-сайті Комітету. 

УХВАЛИЛИ:   

Затвердити персональний склад підкомітетів Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин восьмого скликання (станом на 19.10.2016 р.). 

Головам підкомітетів надати інформацію про діяльність підкомітетів 

для розміщення на веб-сайті Комітету. 

         Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про пропозицію голови підкомітету з 

питань громадянства, міграційної політики та етнічних груп України 

Фельдмана О.Б. щодо проведення спеціального засідання Комітету з метою 

всебічного аналізу стану реалізації Рекомендацій парламентських слухань на 

тему: «Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування 

етнонаціональної політики єдності в Україні». 

УХВАЛИЛИ:   

Провести спеціальне засідання Комітету з метою всебічного аналізу 

стану реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Роль, 

значення та вплив громадянського суспільства на формування 

етнонаціональної політики єдності в Україні». 

         Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 
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СЛУХАЛИ: Члена Комітету Чубарова Р.А. про ситуацію з наданням 

притулку громадянам Російської Федерації, які перетнули кордон чи 

приїхали до України через страх переслідувань у власній країні. 

 

УХВАЛИЛИ:   

         Заслухати на наступному засіданні Комітету інформацію 

правоохоронних органів щодо кількості звернень громадян Російської 

Федерації про надання статусу біженців, та осіб, що потребують додаткового 

або тимчасового захисту, стану їх розгляду, а також інформацію щодо місць 

утримання таких осіб,  екстрадицію їх в країну походження та з інших, 

пов’язаних з цим питань. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову підкомітету з питань міжнаціональних відносин Брензовича В.І. 

про запрошення на наступне засідання Комітету Міністра освіти і науки 

України для надання інформації щодо забезпечення права національних 

меншин на освіту. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Запросити на наступне засідання Комітету Міністра освіти і науки 

України для надання інформації щодо забезпечення права національних 

меншин на освіту. 

         Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Першого заступника голови Комітету Пацкана В.В. про висунення 

кандидатури Заступника голови Комітету Логвинського Георгія 

Володимировича для присвоєння йому почесного звання «Заслужений юрист 

України». 

 

  УХВАЛИЛИ:  

 1) Відповідно до пункту 3 Порядку представлення до нагородження та 

вручення державних нагород України, затвердженого Указом Президента 

України від 19.02.2003 р., № 138/2003 висунути кандидатуру народного 

депутата України, Заступника голови Комітету Верховної Ради України з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

Логвинського Георгія Володимировича для присвоєння йому почесного 

звання «Заслужений юрист України».  

 2) Звернутися до Голови Верховної Ради України із клопотанням щодо 

внесення подання Президентові України про присвоєння почесного звання 

«Заслужений юрист України» народному депутату України, Заступнику 
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голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Логвинському Г.В. за 

вагомий особистий внесок в законотворчу діяльність. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                          Немиря Г.М. 

 

 


