
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 45 

 

 

                 15 березня 2018 р.    12.00 

       

                   м. Київ, вул. Грушевського, 5, 3 поверх, кулуари       

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

ПРИСУТНІ: 

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

Чубаров Р.А., Фельдман О.Б., (відсутні – Брензович В.І., Логвинський Г.В., 

Рабінович В.З., Тимошенко Ю.В.);    

працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Бузницький Ю.В., 

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

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про правовий статус осіб, які незаконно позбавлені 

волі незаконними збройними формуваннями, правоохоронними органами 

іноземної держави, або незаконно засуджені, реєстр. № 7452, внесений 

народними депутатами України Шухевичем Ю-Б.Р., Третьяковим О.Ю., 

Білецьким А.Є., Петренком О.М.  

2. Проект Закону про засади правового і соціального захисту 

заручників, інших незаконно позбавлених волі осіб, реєстр. № 8006, внесений 

народними депутатами України Геращенко І.В., Іоновою М.М.,    

Джемілєвим М. та іншими народними депутатами України (разом 8 

підписів).  

3. Проект Закону про визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених 

свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської 

Федерації, та умови і порядок надання їм державної соціальної допомоги та 

пільг, реєстр. № 6700, внесений народним депутатом України Джемілєвим М.  

4. 

4.1) Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

житловий фонд соціального призначення", реєстр. № 7304, внесений 

Кабінетом Міністрів України. 

4.2) Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

житловий фонд соціального призначення" щодо захисту житлових прав 

внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 7304-1, внесений народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.  
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5. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про правовий статус 

осіб, які незаконно позбавлені волі незаконними збройними формуваннями, 

правоохоронними органами іноземної держави, або незаконно засуджені, 

реєстр. № 7452, внесений народними депутатами України Шухевичем Ю-

Б.Р., Третьяковим О.Ю., Білецьким А.Є.,    Петренком О.М. 

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

Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про правовий 

статус осіб, які незаконно позбавлені волі незаконними збройними 

формуваннями, правоохоронними органами іноземної держави, або 

незаконно засуджені, реєстр. № 7452, внесений народними депутатами 

України Шухевичем Ю-Б.Р., Третьяковим О.Ю., Білецьким А.Є.,    

Петренком О.М., за результатами розгляду в першому читанні повернути 

суб’єктам 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. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Друге питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про засади правового 

і соціального захисту заручників, інших незаконно позбавлених волі осіб, 

реєстр. № 8006, внесений народними депутатами України Геращенко І.В., 

Іоновою М.М., Джемілєвим М. та іншими народними депутатами України 

(разом 8 підписів). 

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

Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про засади 

правового і соціального захисту заручників, інших незаконно позбавлених 

волі осіб, реєстр. № 8006, внесений народними депутатами України 

Геращенко І.В., Іоновою М.М., Джемілєвим М. та іншими народними 

депутатами України (разом 8 підписів), за результатами розгляду в першому 

читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 
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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. 

 

Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про визнання 

політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів за 

рішенням органів влади Російської Федерації, та умови і порядок надання їм 

державної соціальної допомоги та пільг, реєстр. № 6700, внесений народним 

депутатом України Джемілєвим М. 

В обговоренні питання взяли участь: Джемілєв М. (ініціатор 

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

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про визнання 

політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів за 

рішенням органів влади Російської Федерації, та умови і порядок надання їм 

державної соціальної допомоги та пільг, реєстр. № 6700, внесений народним 

депутатом України Джемілєвим М., 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» - 3 (Немиря Г.М., Пацкан В.В., Суслова І.М.); 

«утримався» - 2 (Джемілєв М., Чубаров Р.А.). 

  

Четверте питання порядку денного: 

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

Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", реєстр. № 

7304, внесений Кабінетом Міністрів України, та проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" щодо 

захисту житлових прав внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 7304-1, 

внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом 

Ю.В. 

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

Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Висновок (пропозиції та зауваження) до проекту Закону про внесення 

змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", 
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реєстр. № 7304, внесеного Кабінетом Міністрів України, та проекту Закону 

про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального 

призначення" щодо захисту житлових прав внутрішньо переміщених осіб, 

реєстр. № 7304-1, внесеного народними депутатами України Королевською 

Н.Ю., Солодом Ю.В., надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, 

визначеного головним з попереднього опрацювання і підготовки зазначених  

законопроектів до розгляду Верховною Радою України.   

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                            Немиря Г.М. 

 

 


