
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 39 

 

 

                           21 червня 2017 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., Суслова І.М., (відсутні – Рабінович В.З., Тимошенко Ю.В.,  

Фельдман О.Б.,  Чубаров Р.А.);  

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

Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

Тарасюк Борис Іванович – народний депутат України; 

Гопко Ганна Миколаївна – народний депутат України (відсутня);  

Заліщук Світлана Петрівна – народний депутат України (відсутня); 

Ар’єв Володимир Ігорович – народний депутат України (відсутній); 

Гузь Ігор Володимирович – народний депутат України (відсутній); 

Луценко Ірина Степанівна – народний депутат України (відсутня); 

Голубов Дмитро Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Курилюк Юрій Богданович - заступник начальника відділу організації 

адміністративного провадження та реадмісії Державної прикордонної служби 

України; 

Недільський Роман Богданович – начальник управління консульського 

обслуговування Департаменту консульської служби Міністерства 

закордонних справ України; 

Крикливенко Богдан Володимирович – керівник  Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 

- на розгляд другого питання: 

Суслова Ірина Миколаївна – народний депутат України; 

Ричкова Тетяна Борисівна – народний депутат України (відсутня); 

Фріз Ірина Василівна – народний депутат України (відсутня); 

Найєм Мустафа – народний депутат України (відсутній); 

Заліщук Світлана Петрівна – народний депутат України (відсутня); 
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Констанкевич Ірина Мирославівна – народний депутат України 

(відсутня); 

Гопко Ганна Миколаївна – народний депутат України (відсутня); 

Луценко Ігор Вікторович – народний депутат України (відсутній); 

Новак Наталія Василівна – народний депутат України (відсутня); 

Богданова Наталія Миколаївна – начальник відділу гендерної політики 

Департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми 

Міністерства соціальної політики України; 

Московенко Дмитро Валерійович – помічник начальника Головного 

управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України з правової 

роботи. 

 

- на розгляд третього питання: 

Найєм Мустафа – народний депутат України (відсутній); 

Заліщук Світлана Петрівна – народний депутат України (відсутня); 

Шкрум Альона Іванівна – народний депутат України (відсутня); 

Рябчин Олексій Михайлович – народний депутат України (відсутній); 

Черненко Олександр Миколайович – народний депутат України 

(відсутній); 

Єднак Остап Володимирович – народний депутат України; 

Сажко Сергій Миколайович – народний депутат України (відсутній); 

Іонова Марія Миколаївна – народний депутат України (відстуня); 

Цибулько Олеся Сергіївна – радник Міністра з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Гусар Ольга Філатівна – начальник управління юридичного 

супроводження реєстру Служби розпорядника Державного реєстру виборців. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Фрейзер Фіона - Голова Моніторингової місії ООН з прав людини; 

Божанік Марк - спеціаліст з прав людини Моніторингової місії ООН з 

прав людини; 

Шмідт Ева Катінка - спеціаліст з прав людини Моніторингової місії 

ООН з прав людини; 

Щербау Уладзімір - спеціаліст з прав людини Моніторингової місії 

ООН з прав людини; 

Берегова Тетяна – національний спеціаліст з прав людини 

Моніторингової місії ООН з прав людини; 

Лукінова Ганна – перекладач Моніторингової місії ООН з прав 

людини. 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Джикія Натя – в.о. заступника Директора НДІ в Україні; 

Єна Олена – директор програми Жінки-лідери; 

Яновицька Анастасія – координатор програми Жінки-лідери. 
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- на розгляд шостого питання: 

Курилюк Юрій Богданович - заступник начальника відділу організації 

адміністративного провадження та реадмісії Державної прикордонної служби 

України; 

Лащук Єфрем Вікторович - начальник відділу взаємодії з державними 

органами Верховного Суду України; 

Лагнюк Олеся Миколаївна – заступник начальника відділу 

забезпечення діяльності Заступника голови та Секретаря судової палати 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду  цивільних і кримінальних 

справ. 

 

присутні на засіданні: 

Ліліченко Марина – представник Центру громадянських свобод; 

Савчук Вікторія Сергіївна – представник ГО «Крим СОС»; 

Кузьменко Лідія Рудольфівна – юрисконсульт Регіонального 

представництва УВКБ ООН в Україні; 

Дурнєва Тетяна Володимирівна – громадський діяч; 

Деканоідзе Ольга Владиславівна - Керівник ГО "Мелітопольське міське 

україно-грузинське товариство Сакартвело»; 

Клюжев Олександр – аналітик Громадянської мережі «ОПОРА»; 

Слуцька Аліна Леонідівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (щодо приватних 

домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв), 

реєстр. № 5509 (друге читання).  

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час 

проходження військової служби у Збройних Силах України та інших 

військових формуваннях, реєстр. № 6109, внесений народними депутатами 

України Сусловою І.М., Ричковою Т.Б., Фріз І.В., Найємом М., Заліщук С.П., 

Констанкевич І.М., Гопко Г.М., Луценком І.В., Новак Н.В.   

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині 

країни громадян), реєстр. № 6240, внесений народними депутатами України 

Немирею Г.М., Найємом М., Заліщук С.П. та іншими народними депутатами 

(разом 23 підписи). 

4. Презентація чергової доповіді Моніторингової місії ООН щодо 

ситуації з правами людини в Україні за період з 16 лютого по 15 червня 2017 

року.  

5. Про надання згоди Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин виступити 
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бенефіціаром проекту міжнародної технічної допомоги що запроваджується 

Національним Демократичним Інститутом.  

6. Про заслуховування інформації органів влади щодо застосування 

практики складання протоколів про адміністративні правопорушення щодо 

громадян України, які мають паспорт іншої держави.  

7. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

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

статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» (щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу 

іноземних диппредставництв), реєстр. № 5509 (друге читання). 

 В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Курилюк Ю.Б., 

Недільський Р.Б., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Тарасюк Б.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» (щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу 

іноземних диппредставництв), реєстр. № 5509, прийняти у другому читанні і 

в цілому як закон. 

2) Доповідачем 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. 

 

Друге питання порядку денного: 

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

деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок 

і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах 

України та інших військових формуваннях, реєстр. № 6109, внесений 

народними депутатами України Сусловою І.М., Ричковою Т.Б., Фріз І.В., 

Найємом М., Заліщук С.П., Констанкевич І.М., Гопко Г.М., Луценком І.В., 

Новак Н.В. 

В обговоренні питання взяли участь: Суслова І.М. (ініціатор 

законопроекту), Богданова Н.М., Джемілєв М., Московенко Д.В., Немиря 

Г.М., Пацкан В.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у 
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Збройних Силах України та інших військових формуваннях, реєстр. № 6109, 

внесений народними депутатами України Сусловою І.М., Ричковою Т.Б., 

Фріз І.В., Найємом М., Заліщук С.П., Констанкевич І.М., Гопко Г.М., 

Луценком І.В., Новак Н.В., за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

2) Висновок щодо зазначеного законопроекту надіслати Комітету 

Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, 

визначеного головним з попереднього опрацювання та підготовки його до 

розгляду Верховною Радою України.   

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 

деяких законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб 

та інших мобільних всередині країни громадян), реєстр. № 6240, внесений 

народними депутатами України Немирею Г.М., Найємом М., Заліщук С.П. та 

іншими народними депутатами (разом 23 підписи). 

 В обговоренні питання взяли участь: Єднак О.В. (представник групи 

ініціаторів законопроекту), Крикливенко Б.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., 

Суслова І.М., Цибулько О.С. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України (щодо виборчих прав внутрішньо 

переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян), реєстр. № 

6240, внесений народними депутатами України Немирею Г.М., Найємом М., 

Заліщук С.П. та іншими народними депутатами  (разом 23 підписи), за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2) Висновок щодо зазначеного законопроекту надіслати Комітету 

Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, 

визначеного головним з попереднього опрацювання та підготовки його до 

розгляду Верховною Радою України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про доповідь Моніторингової місії ООН 

щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 лютого по 15 червня 

2017 року. 

Інформацію щодо зазначеної доповіді надавала Фрейзер Фіона - Голова 

Моніторингової місії ООН з прав людини. 
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В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Бузницький Ю.В., 

Клюжев О., Крикливенко Б.В., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Сімон В.П., 

Фрейзер Ф., Цибулько О.С. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Доповідь Моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в 

Україні за період з 16 лютого по 15 червня 2017 року взяти до відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного:  

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

Демократичного Інституту Міжнародних Відносин (НДІ) щодо підтримки 

реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «УКРАЇНА: Просування 

участі жінок в політиці та протидія сексизму» (1 березня 2017 – 31.10.2020 

рр.)  

УХВАЛИЛИ: 

1) Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин підтримує реалізацію 

проекту, висловлює зацікавленість результатами проекту та дає згоду на 

впровадження діяльності, зазначеної в описі проекту, та не заперечує 

виступати бенефіціаром даного проекту.  

2) Направити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

відповідний лист щодо підтримки зазначеного в описі проекту.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету.  

 

Шосте питання порядку денного:  

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про застосування практики складання 

протоколів про адміністративні правопорушення щодо громадян України, які 

мають паспорт іншої держави. 

Інформацію надавали: 

Курилюк Юрій Богданович - заступник начальника відділу організації 

адміністративного провадження та реадмісії Державної прикордонної служби 

України; 

Лащук Єфрем Вікторович - начальник відділу взаємодії з державними 

органами Верховного Суду України; 

Лагнюк Олеся Миколаївна – заступник начальника відділу 

забезпечення діяльності Заступника голови та Секретаря судової палати 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду  цивільних і кримінальних 

справ.  

В обговоренні питання взяли участь: Курилюк Ю.Б., Лагнюк О.М., 

Лащук Є.В., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В. 
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УХВАЛИЛИ: 

1) Інформацію органів влади про застосування практики складання 

протоколів про адміністративні правопорушення щодо громадян України, які 

мають паспорт іншої держави взяти до відома. 

2) Звернутись до  Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ з пропозицією про здійснення узагальнення 

судової практики розгляду судами питань про притягнення до 

адміністративної відповідальності  громадян України, які мають паспорт 

іншої держави. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету.  

 

Різне: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення Української Гельсінської 

спілки з прав людини щодо створення при Комітеті Верховної Ради України з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

робочої групи з метою посилення контрольної та законопроектної функцій 

Комітету щодо забезпечення Урядом України стратегічних напрямів, 

визначених Національною стратегією у сфері прав людини. 

УХВАЛИЛИ:   

Створити при Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин робочої групи з метою 

посилення контрольної та законопроектної функцій Комітету щодо 

забезпечення Урядом України стратегічних напрямів, визначених 

Національною стратегією у сфері прав людини. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

      

Голова Комітету                                                                   Немиря Г.М. 

 


