
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 41 

 

 

                          21 вересня 2017 р.     14.30 

                    

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

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

ПРИСУТНІ: 

члени Комітету – Брензович В.І., Пацкан В.В., Суслова І.М.,      

Фельдман О.Б., Чубаров Р.А., (відсутні – Джемілєв М., Логвинський Г.В., 

Рабінович В.З., 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: 

Філіпішина Аксана Анатоліївна - представник Уповноваженого 

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

недискримінації та гендерної рівності; 

Пристайко Вадим Володимирович - перший заступник Міністра 

закордонних справ України; 

Мосолов Юрій Олександрович – радник Департаменту ЄС і НАТО 

Міністерства закордонних справ України. 

 

- на розгляд другого питання: 

Денісова Людмила Леонтіївна – народний депутат України (відсутня); 

Луценко Ірина Степанівна – народний депутат України (відсутня); 

Веселова Наталія Василівна – народний депутат України (відсутня); 

Дроздик Олександр Валерійович – народний депутат України 

(відсутній); 

Єднак Остап Володимирович – народний депутат України (відсутній); 

Драюк Сергій Євсейович – народний депутат України (відсутній); 

Королевська Наталія Юріївна – народний депутат України (відсутня); 

Заліщук Світлана Петрівна – народний депутат України (відсутня); 

Кірш Олександр Вікторович – народний депутат України (відсутній); 

Козаченко Леонід Петрович – народний депутат України (відсутній); 
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Лук’яненко Жанна Володимирівна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб; 

Цибулько Олеся Сергіївна – радник Міністра з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Ковпашко Ірина Василівна – заступник Голови правління Пенсійного 

фонду України; 

Плаксій Марія Василівна – заступник директора Департаменту 

пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України; 

Кривошеєв Євгеній Миколайович – заступник начальника відділу 

організації надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам та 

вирішення питань депортованих осіб Управління організації соціального 

захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій Міністерства 

соціальної політики України. 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Гриневич Лілія Михайлівна – Міністр освіти і науки України; 

Дупак Марія Костянтинівна – прес-секретар Міністра освіти і науки 

України; 

Новосад Ганна Ігорівна – начальник управління міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки 

України. 

 

- присутні на засіданні: 

Калхун Ноель – заступник представника Регіонального представництва 

УВКБ ОНН в Україні; 

Ліліченко Марина – представник ГО «Центр громадянських свобод»; 

Кузьменко Лідія Рудольфівна – радниця з правових питань Агентства 

ООН у справах біженців; 

Касянчук Сергій Володимирович – директор Представництва Світового 

конгресу українців в Україні; 

Кістяник Володимир Іванович – співробітник Представництва 

Світового конгресу українців в Україні. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

закордонних українців" (щодо співпраці із закордонними українцями), 

реєстр. № 7033, внесений Кабінетом Міністрів України.  

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

права на отримання пенсій окремим категоріям громадян, реєстр. № 6692, 

внесений народними депутатами України Денісовою Л.Л., Луценко І.С., 

Веселовою Н.В. та іншими народними депутатами України (разом 19 

підписів).   
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3. Про проведення спільного засідання Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин  і міжнаціональних 

відносин та підкомітету Європейського Парламенту з прав людини (DROI) 

(12 жовтня 2017 р., м. Брюссель).  

4. Про проведення урочистого засідання у Верховній Раді України з 

нагоди відзначення 100-річчя з часу проведення першого Курултаю 

кримськотатарського народу (6 грудня 2017 р.).  

5. Про порушення прав національних меншин прийнятим Верховною 

Радою України Закону України «Про освіту».  

6. Різне.  

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

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

Закону України "Про закордонних українців" (щодо співпраці із 

закордонними українцями), реєстр. № 7033, внесений Кабінетом Міністрів 

України.  

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

Пристайко В.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про закордонних українців" (щодо співпраці із 

закордонними українцями), реєстр. № 7033, внесений Кабінетом Міністрів 

України, 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. 

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 права на отримання пенсій окремим категоріям 

громадян, реєстр. № 6692, внесений народними депутатами України 

Денісовою Л.Л., Луценко І.С., Веселовою Н.В. та іншими народними 

депутатами України (разом 19 підписів). 

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

Лук’яненко Ж.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Філіпішина А.А.,           

Цибулько О.С. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим 
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категоріям громадян, реєстр. № 6692, внесений народними депутатами 

України Денісовою Л.Л., Луценко І.С., Веселовою Н.В. та іншими народними 

депутатами України (разом 19 підписів), за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу з урахуванням висловлених пропозицій під час 

його доопрацювання до другого читання. 

2) Висновок щодо цього законопроекту надіслати Комітету Верховної 

Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення, 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 проведення спільного засідання 

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин та підкомітету Європейського 

Парламенту з прав людини (DROI) (12 жовтня 2017 р., м. Брюссель). 

 

УХВАЛИЛИ:   

Включити до складу делегації для участі у спільному засіданні 

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин та підкомітету Європейського 

Парламенту з прав людини (DROI), яке відбудеться 12 жовтня 2017 р. у         

м. Брюссель народних депутатів України – членів Комітету та співробітників 

секретаріату Комітету: 

Немирю Григорія Михайловича, Голову Комітету; 

Пацкана Валерія Васильовича, Першого заступника голови Комітету; 

голову підкомітету з питань зв’язків з українцями, які проживають за 

кордоном; 

Брензовича Василя Івановича, голову підкомітету з питань 

міжнаціональних відносин; 

Суслову Ірину Миколаївну, голову підкомітету з питань гендерної 

рівності і недискримінації; 

Фельдмана Олександра Борисовича, голову підкомітету з питань 

громадянства, міграційної політики та етнічних груп України; 

Чубарова Рефата Абдурахмановича, члена Комітету; 

Чигрин Аллу Вікторівну, заступника керівника секретаріату Комітету; 

Бузницького Юрія Васильовича, головного консультанта секретаріату 

Комітету. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
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Голову Комітету Немирю Г.М. про проведення урочистого засідання у 

Верховній Раді України з нагоди відзначення 100-річчя з часу проведення 

першого Курултаю кримськотатарського народу (6 грудня 2017 р.). 

 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати пропозицію народного депутата України Чубарова Р.А. 

щодо проведення 6 грудня 2017 р. урочистого засідання у Верховній Раді 

України з нагоди відзначення 100-річчя з часу проведення першого 

Курултаю кримськотатарського народу. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного:  

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про порушення прав національних 

меншин прийнятим Верховною Радою України Закону України «Про освіту». 

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Гриневич Л.М., 

Касянчук С.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Суслова І.М., Філіпішина А.А., 

Чубаров Р.А. 

 

За результатами обговорення питання внесено наступні пропозиції: 

1) Звернутися до Президента України для застосування права вето до 

прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про освіту» та 

повернення його із зауваженнями до Верховної Ради України 

Рішення не прийнято.  

Результати голосування: 

«за» - 1 (Брензович В.І.); 

«проти» - 2 (Пацкан В.В., Суслова І.М.); 

«утримались» - 3 (Немиря Г.М., Фельдман О.Б., Чубаров Р.А.). 

 

2) Запропонувати Уповноваженому Верховної Ради України з прав 

людини звернутися до Конституційного Суду України з поданням щодо 

неконституційності положень статті 7 прийнятого Верховною Радою України 

Закону України «Про освіту». 

Рішення не прийнято. 

Результати голосування: 

«за» - 1 (Брензович В.І.); 

«проти» - 2 (Пацкан В.В., Суслова І.М.); 

«утримались» - 3 (Немиря Г.М., Фельдман О.Б., Чубаров Р.А.). 

 

Різне: 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про пропозицію Заступника голови 

Комітету, народного депутата України Логвинського Г.В. доповнити 



 6 

структуру веб-сайту Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин розділом про діяльність 

Міжнародного депутатського об’єднання «Адвокація України». 

  

УХВАЛИЛИ:   

Розгляд питання про доповнення структури веб-сайту Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин розділом про діяльність Міжнародного 

депутатського об’єднання «Адвокація України» перенести на наступне 

засідання Комітету у зв’язку з відсутністю на засіданні на час оголошення 

про розгляд питання ініціатора його розгляду. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про затвердження Плану закупівлі 

товарів, робіт, послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної 

допомоги в рамках реалізації проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні» (виконавець Всеукраїнська громадська 

організація «Громадянська мережа «ОПОРА»). 

 

 УХВАЛИЛИ:   

1) Затвердити План закупівлі товарів, робіт, послуг, що придбаваються 

за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проекту 

«Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні» (виконавець 

Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа «ОПОРА»). 

2) Направити відповідний лист про затвердження цього Плану 

закупівлі до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації 

Суслову І.М. про збереження під час реформування у структурі Міністерства 

соціальної політики України Директорату з питань забезпечення гендерної 

рівності, попередження гендерно зумовленого насильства та протидії торгівлі 

людьми. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Звернутися до Міністерства соціальної політики України з пропозицією 

щодо збереження під час реформування у структурі Міністерства соціальної 

політики України Директорату з питань забезпечення гендерної рівності, 

попередження гендерно зумовленого насильства та протидії торгівлі людьми. 
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Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                         Немиря Г.М.  

 

 


