
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 44 

 

 

                               17 січня 2018 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., Пацкан В.В., 

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

Тимошенко Ю.В.,  Фельдман О.Б.,);  

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: 

Чернишов Денис Вікторович – заступник Міністра юстиції України; 

Кагляк-Мейдмані Ярослава Олексіївна – заступник начальника 

Управління – начальник відділу з питань діяльності органів державної влади 

та державного управління Управління конституційного та адміністративного 

законодавства Департаменту публічного права Міністерства юстиції України; 
Суднік Марина Сергіївна - головний спеціаліст відділу з питань 

місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою 

Управління конституційного та адміністративного законодавства 

Департаменту публічного права Міністерства юстиції України; 
Шевченко Михайло Вікторович – головний спеціаліст Департаменту 

інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів 

України. 
 

- на розгляд другого питання: 

Андросенко Максим Іванович – начальник відділу соціальної адаптації 

учасників АТО та військовослужбовців звільнених у запас або у відставку 

Управління у справах ветеранів та учасників АТО Міністерства соціальної 

політики України; 

Курій Олександр Олександрович – головний спеціаліст відділу 

соціального захисту ветеранів, жертв нацистських переслідувань та 
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політичних репресій Управління у справах ветеранів та учасників АТО 

Міністерства соціальної політики України. 

 

- на розгляд третього питання: 

Войцеховська Світлана Михайлівна – народний депутат України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Власюк Владислав Вікторович – генеральний директор Директорату з 

прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства 

юстиції України;  

Павліченко Олександр Миколайович - виконавчий директор 

Української Гельсінської спілки з прав людини; 

Мартиненко Олег Анатолійович - Українська Гельсінська спілка з прав 

людини; 

Блага Алла Борисівна - Українська Гельсінська спілка з прав людини; 

Мойса Богдан Степанович - Українська Гельсінська спілка з прав 

людини; 

Семьоркіна Ксенія Олегівна - Українська Гельсінська спілка з прав 

людини; 

Палагнюк Олександра - Консультативна місія Європейського Союзу. 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Лутковська Валерія Володимирівна - Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини; 

Лук’яненко Жанна Володимирівна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб; 

Крикливенко Богдан Володимирович – керівник  Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Чаплига Михайло В’ячеславович - Представник Уповноваженого 

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

інформаційних технологій; 

 

- на розгляд шостого питання: 

Проживальський Олег Петрович – директор з корпоративного 

управління та контролю ПрАТ "ВФ УКРАЇНА"; 

Гаврик Наталія Олегівна – начальник департаменту маркетингу, 

тарифів і послуг ПрАТ "ВФ УКРАЇНА"; 

Поляков Сергій Анатолійович – начальник відділу проектно-

аналітичної роботи Юридичного департаменту ПрАТ "ВФ УКРАЇНА"; 

Красненко Марія Петрівна - координатор з юридичних питань ГО 

«Донбас СОС»; 

Горбань Богдан Юрійович - юрист ГО «Донбас СОС»; 



 3 

Карпіюк Ольга Петрівна – заступник директора Департаменту - 

начальник відділу ринків зв’язку та телекомунікацій Антимонопольного 

комітету України; 

Мельник Тетяна - радник з питань ВПО Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Володін Василь Геннадійович – директор Департаменту правового 

забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації. 

 

- на розгляд дев’ятого питання: 

Артамощенко Вадим Станіславович – заступник директора 

Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики 

Міністерства оборони України; 

Гладковський Роман Васильович – головний спеціаліст Департаменту 

загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки 

України; 

 

-  присутні на засіданні: 

Ісаєва Наталія Сергіївна – керівник Всеукраїнської благодійної 

організації «Легалайф-Україна»; 

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

Юг Біссо - старший радник з правових питань Представництва УВКБ 

ООН в Україні; 

Турчин Олена – молодший радник з питань довгострокових рішень 

Представництва УВКБ ООН в Україні; 

Мельникович Богдан Андрійович – юрист БФ «Восток СОС»; 

Дурнєва Тетяна Володимирівна – виконавчий директор ГО «Група 

впливу». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про звернення 

громадян» (щодо розгляду телефонних та електронних звернень), реєстр. № 

7201, внесений Кабінетом Міністрів України.  

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про звернення 

громадян» (щодо особистого розгляду звернень певної категорії громадян), 

реєстр. № 7214, внесений Кабінетом Міністрів України.   

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» (щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків), реєстр. № 7283, внесений народними депутатами України 

Войцеховською С.М., Іоновою М.М., Кондратюк О.К., Бабак А.В., Луценко 

І.С., Геращенко І.В.  

4. Представлення звіту Громадської платформи моніторингу 

імплементації Національної стратегії у сфері прав людини.  
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5. Про внесення змін до податкового законодавства в частині 

скасування дискримінаційного підходу до оподаткування фізичних осіб-

підприємців, місцезнаходження або місце проживання яких є тимчасово 

окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на 

лінії розмежування.  

6. Про звернення ГО «Донбас СОС» щодо неправомірних дій оператора 

мобільного зв’язку Vodafon стосовно громадян, які проживають на 

тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та 

Луганської областей.  

7. Про пропозиції Комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин до порядку денного восьмої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (6 лютого – 20 липня 2018 

року).  

8. Про План роботи Комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин на період восьмої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (6 лютого – 20 липня 2018 року).  

9. Про проведення парламентських слухань на тему: «Запобігання та 

протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп» (у вересні – 

жовтні 2018 р).  

10. Про звернення Міжпарламентського союзу (МПС) щодо участі 

делегації Верховної Ради України у Парламентських слуханнях в ООН з 

питань міграції (м. Нью-Йорк, 22-23 лютого 2018 р.).  

11. Про приведення у відповідність до Закону України «Про освіту» 

підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють питання військової 

освіти дівчат.  

12. Про затвердження результатів поточного моніторингу проекту 

«Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні» (виконавець 

Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа «ОПОРА»).  

13. Різне.  

 

Перше питання порядку денного: 

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

Закону України «Про звернення громадян» (щодо розгляду телефонних та 

електронних звернень), реєстр. № 7201, внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Чернишов Д.В. (представник 

суб’єкта законодавчої ініціативи),  Логвинський Г.В., Лутковська В.В., 

Немиря Г.М., Суслова І.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про звернення громадян» (щодо розгляду 

телефонних та електронних звернень), реєстр. № 7201, внесений Кабінетом 
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Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні повернути 

суб’єкту 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» - 4 (Брензович В.І., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., 

Суслова І.М.); 

«не голосував» - 1 (Чубаров Р.А.).   

 

Друге питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

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

Закону України «Про звернення громадян» (щодо особистого розгляду 

звернень певної категорії громадян), реєстр. № 7214, внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

  

В обговоренні питання взяли участь: Андросенко М.І. (представник 

суб’єкта права законодавчої ініціативи), Брензович В.І., Логвинський Г.В., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про звернення громадян» (щодо особистого 

розгляду звернень певної категорії громадян), реєстр. № 7214, внесений 

Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні 

повернути суб’єкту 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» - 4 (Брензович В.І., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Суслова І.М.); 

«проти» - 1 (Логвинський Г.В.); 

«не голосував» - 1 (Чубаров Р.А.). 

 

Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

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

Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків), реєстр. № 7283, 

внесений народними депутатами України Войцеховською С.М., Іоновою 

М.М., Кондратюк О.К., Бабак А.В., Луценко І.С., Геращенко І.В. 
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В обговоренні питання взяли участь: Войцеховська С.М. (ініціатор 

законопроекту),  Брензович В.І., Логвинський Г.В., Лутковська В.В., Немиря 

Г.М., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків), реєстр. № 7283, 

внесений народними депутатами України Войцеховською С.М., Іоновою 

М.М., Кондратюк О.К., Бабак А.В., Луценко І.С., Геращенко І.В., за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням 

висловлених зауважень і пропозицій при його доопрацюванні до другого 

читання. 

2) Висновок щодо зазначеного законопроекту надіслати Комітету 

Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної 

Ради України, визначеного головним з попереднього опрацювання і 

підготовки його до  розгляду Верховної Ради України.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звіт Громадської платформи 

моніторингу імплементації Національної стратегії у сфері прав людини. 

Інформацію надавав Павліченко Олександр Миколайович - виконавчий 

директор Української Гельсінської спілки з прав людини. 

 

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

Крикличенко Б.В., Лутковська В.В., Немиря Г.М., Павліченко О.М.,      

Пацкан В.В., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Звіт Громадської платформи моніторингу імплементації Національної 

стратегії у сфері прав людини взяти до відома. 

Провести у Комітеті слухання щодо стану виконання Плану дій з 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

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

законодавства в частині скасування дискримінаційного підходу до 

оподаткування фізичних осіб-підприємців, місцезнаходження або місце 
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проживання яких є тимчасово окупована територія та/або територія 

населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування. 

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

Лутковська В.В., Немиря Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та 

митної політики щодо внесення змін до податкового законодавства в частині 

скасування дискримінаційного підходу до оподаткування фізичних осіб-

підприємців, місцезнаходження або місце проживання яких є тимчасово 

окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на 

лінії розмежування. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення ГО «Донбас СОС» щодо 

неправомірних дій оператора мобільного зв’язку Vodafon стосовно громадян, 

які проживають на тимчасово непідконтрольній українській владі території 

Донецької та Луганської областей. 

Інформацію надавав Проживальський Олег Петрович – директор з 

корпоративного управління та контролю ПрАТ "ВФ УКРАЇНА". 

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

Володін В.Г., Дурнєва Т.В., Карпіюк О.П., Красненко М.П., Лутковська В.В., 

Немиря Г.М., Проживальський О.П. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Звернутися до Представника України у Тристоронній контактній групі 

з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях з 

проханням ініціювати обговорення питання загрози втрати 

телекомунікаційного зв’язку на тимчасово непідконтрольній українській 

владі території Донецької та Луганської областей відповідними профільними 

робочими підгрупами Тристоронньої контактної групи з мирного 

врегулювання ситуації на сході України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про пропозиції Комітету з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до порядку 

денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (6 лютого 

– 20 липня 2018 року). 
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УХВАЛИЛИ:   

Схвалити пропозиції Комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин до порядку денного восьмої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (6 лютого – 20 липня 2018 

року). 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Восьме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про План роботи Комітету з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на період 

восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (6 лютого – 20 

липня 2018 року). 

 

УХВАЛИЛИ:   

Схвалити План роботи Комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин на період восьмої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (6 лютого – 20 липня 2018 року). 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Дев’яте питання порядку денного:  

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проведення парламентських 

слухань на тему: «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих 

соціальних груп» (у вересні – жовтні 2018 р). 

 

УХВАЛИЛИ: 

Провести парламентські слухання на тему: «Запобігання та протидія 

дискримінації жінок з вразливих соціальних груп» (у вересні – жовтні 2018 

р). 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету.  

 

Десяте питання порядку денного:  

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

союзу (МПС) щодо участі делегації Верховної Ради України у 

Парламентських слуханнях в ООН з питань міграції (м. Нью-Йорк, 22-23 

лютого 2018 р.). 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до складу делегації Верховної Ради України щодо 

участі у  Парламентських слуханнях в ООН з питань міграції (м. Нью-Йорк, 
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22-23 лютого 2018 р.) Заступника Голови Комітету з питань прав людини, 

національних меншини і міжнаціональних відносин, народного депутата 

України Логвинського Георгія Володимировича. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету.  

 

Одинадцяте питання порядку денного:  

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про приведення у відповідність до 

Закону України «Про освіту» підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють питання військової освіти дівчат. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Звернутися до Міністерства оборони України, Міністерства освіти і 

науки України щодо приведення у відповідність до Закону України «Про 

освіту» підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють питання 

військової освіти дівчат. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету.  

 

Дванадцяте питання порядку денного:  

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про затвердження результатів 

поточного моніторингу проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні» (виконавець Всеукраїнська громадська організація 

«Громадянська мережа «ОПОРА»). 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити результати поточного моніторингу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні» (виконавець 

Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа «ОПОРА»). 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету.  

 

 

 

Голова Комітету                                                              Немиря Г.М. 


