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ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 30 

 

 

                        8 грудня 2016 р.  14.30 

                     

                                  м. Київ, вул. Банкова, 5-7, кім. 418       

 

 

 ГОЛОВУЄ: Перший заступник голови Комітету Пацкан В.В. 

 ПРИСУТНІ: 

 члени Комітету – Брензович В.І., Джемілєв М., Логвинський Г.В., 

Суслова І.М., Чубаров Р.А., (відсутні – Немиря Г.М., Рабінович В.З., 

Тимошенко Ю.В., Фельдман О.Б.);  

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

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

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо полегшення доступу до правосуддя внутрішньо переміщених 

осіб та інших категорій осіб, права, свободи чи інтереси яких були порушені 

внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайних ситуацій 

природного чи техногенного характеру, реєстр. № 5183, внесений народними 

депутатами України Тимошенко Ю.В., Немирею Г.М., Рябчиним О.М. 

2. Про  схвалення рекомендацій за підсумками виїзного засідання 

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин з питань моніторингу дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають в зоні 

проведення антитерористичної операції в Луганській області (22-23 

листопада 2016 року, м. Сєвєродонецьк). 

3. Закрита частина засідання Комітету з розгляду питання: 

«Заслуховування інформації органів державної влади у конкретних справах 

щодо надання статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту, застосування екстрадиції, примусового повернення та 

примусового видворення іноземців та осіб без громадянства, які через 

побоювання переслідування перебувають в Україні або прибувають в 

Україну з інших країн, зокрема Російської Федерації».  

 

ЗАПРОШЕНІ: 
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- на розгляд першого питання: 

 Сенченко Андрій Віленович - народний депутат України VII 

скликання, Голова Громадської організації «Всеукраїнський громадський рух 

«Сила права»; 

 Лук’яненко Жанна Володимирівна – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб; 

 Чаплига Михайло В’ячеславович - Представник Уповноваженого 

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

інформаційних технологій; 

 Кузьменко Лідія – радник з правових питань УВКБ ООН; 

 Плечко Дмитро – радник з правових питань УВКБ ООН; 

 Куришко Ольга Миколаївна – юрист ГО «Крим-СОС»; 

 Рошалова Наталія Владиславівна – юрист ГО  «Кримська діаспора». 

 

- на розгляд третього питання: 

 Лутковська Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини; 

 Кривенда Олег Вікторович – суддя адміністративної палати 

Верховного Суду України; 

 Хім’як Юрій Богданович – заступник начальника науково-експертного 

управління – начальник відділу нормативно-правової роботи Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ; 

 Бондарчук Вадим Петрович – начальник управління Департаменту 

контррозвідки Служби безпеки України; 

 Ярмоленко Володимир Петрович – заступник начальника управління 

Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України; 

 Кононіхін Сергій Олександрович – начальник відділу Департаменту 

захисту національної державності Служби безпеки України; 

 Колесник Валерій Володимирович – заступник начальника відділу 

екстрадиції управління міжнародно-правового співробітництва та 

європейської інтеграції Генеральної  прокуратури України; 

 Андрієва Тамара Володимирівна – директор Департаменту 

міжнародного права Міністерства юстиції України; 

  Шорстка Тетяна Миколаївна – заступник начальника управління – 

начальник відділу міжнародної правової допомоги у кримінальних справах 

управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного 

права Міністерства юстиції України; 

  Гаман  Олександр Віталійович – заступник директора Департаменту 

консульської служби Міністерства закордонних справ України; 

  Гома Роман Анатолійович – заступник начальника управління 

міжнародного розшуку та супроводження розслідувань – начальник відділу 

супроводження розслідувань робочого апарату Укрбюро Інтерполу  

Національної поліції України, підполковник поліції; 
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 Науменко Наталія Миколаївна - директор Департаменту у справах 

іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України; 

  Синявський Петро Миколайович - заступник директора Департаменту - 

начальник відділу по роботі з шукачами захисту Державної міграційної 

служби України; 

 Пінчук Олександр Васильович – начальник управління у справах 

іноземців та адміністративного провадження Адміністрації Державної 

прикордонної служби України; 

 Захаров Євген Юхимович - директор Харківської правозахисної групи; 

 Захаров Борис Євгенович – керівник проектів Харківської 

правозахисної групи; 

  Касьян Ольга – лідер ГО «Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів 

АТО»; 

 Мельничук Василь – правовий експерт Харківської правозахисної 

групи; 

  Томак Марія – координатор Медійної ініціативи за права людини. 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Першого заступника голови Комітету Пацкана В.В. про проект Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо полегшення 

доступу до правосуддя внутрішньо переміщених осіб та інших категорій осіб, 

права, свободи чи інтереси яких були порушені внаслідок збройного 

конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру, реєстр. № 5183, внесений народними депутатами 

України Тимошенко Ю.В., Немирею Г.М., Рябчиним О.М. 

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

Пацкан В.В., Рошалова Н.В., Сенченко А.В., Суслова І.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Висновок (пропозиції та зауваження)  за наслідками обговорення 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо полегшення доступу до правосуддя внутрішньо переміщених осіб та 

інших категорій осіб, права, свободи чи інтереси яких були порушені 

внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайних ситуацій 

природного чи техногенного характеру, реєстр. № 5183, внесеного 

народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Немирею Г.М., Рябчиним 

О.М., надіслати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики 

та правосуддя, визначеного головним з підготовки даного законопроекту на 

розгляд Верховної Ради України. 
 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Друге питання порядку денного: 



 4 

СЛУХАЛИ:  

Першого заступника голови Комітету Пацкана В.В. про схвалення 

рекомендацій за підсумками виїзного засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин з питань моніторингу дотримання прав внутрішньо переміщених 

осіб та громадян України, які проживають в зоні проведення 

антитерористичної операції в Луганській області (22-23 листопада 2016 року, 

м. Сєвєродонецьк). 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Прийняти за основу проект рекомендацій за підсумками виїзного 

засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин з питань моніторингу 

дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які 

проживають в зоні проведення антитерористичної операції в Луганській 

області (22-23 листопада 2016 року, м. Сєвєродонецьк) прийняти за основу. 

2) Членам Комітету у разі наявності пропозиції до зазначених 

рекомендацій подати їх до 15 години 9 грудня 2016 р. до секретаріату 

Комітету для узагальнення та подання остаточної редакції рекомендацій на 

підпис Голові Комітету. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Третє питання порядку денного: 

Закрита частина засідання Комітету з розгляду питання: «Заслуховування 

інформації органів державної влади у конкретних справах щодо надання 

статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту, застосування екстрадиції, примусового повернення та примусового 

видворення іноземців та осіб без громадянства які через побоювання 

переслідування перебувають в Україні або прибувають в Україну з інших 

країн, зокрема Російської Федерації». 

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

Джемілєв М., Захаров Б.Є., Захаров Є.Ю., Касьян О., Колесник В.В., 

Кривенда О.В., Логвинський Г.В., Лутковська В.В., Науменко Н.М.,      

Пацкан В.В., Пінчук О.В., Синявський П.М., Сімон В.П., Суслова І.М.,   

Томак М., Хім’як Ю.Б., Чубаров Р.А., Шорстка Т.М., Ярмоленко В.П. 

 

 

 

Перший заступник  

голови Комітету                                                                                 Пацкан В.В. 


