
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 51 

 

 

                                 6 грудня 2018 р.  14.30 

                   

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

 

 

ГОЛОВУЄ: Заступник голови Комітету Логвинський Г.В. 

ПРИСУТНІ: 

члени Комітету – Брензович В.І., Джемілєв М., 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., Чигрин А.В.,     

Березюк О.П., Буждиган В.П., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

Білецький Андрій Євгенійович – народний депутат України (відсутній); 

Бондар Віктор Васильович – народний депутат України (відсутній); 

Величкович Микола Романович – народний депутат України 

(відсутній); 

  Веселова Наталія Василівна – народний депутат України (відсутня); 

Висоцький Сергій Віталійович – народний депутат України (відсутній); 

Головко Михайло Йосифович – народний депутат України (відсутній); 

Єднак Остап Володимирович – народний депутат України(відсутній); 

Іллєнко Андрій Юрійович – народний депутат України (відсутній); 

Корчинська Оксана Анатоліївна – народний депутат України 

(відсутня); 

Лапін Ігор Олександрович – народний депутат України (відсутній); 

Левченко Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Луценко Ігор Вікторович – народний депутат України; 

Марченко Олександр Олександрович – народний депутат України 

(відсутній); 

Осуховський Олег Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Парасюк Володимир Зіновійович – народний депутат України 

(відсутній); 

Петренко Олег Миколайович – народний депутат України; 

Ричкова Тетяна Борисівна – народний депутат України (відсутня); 

Соляр Володимир Миронович – народний депутат України (відсутній); 
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Тимошенко Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Шкрум Альона Іванівна – народний депутат України; 

Шухевич Юрій Романович – народний депутат України (відсутній); 

Медяний Анатолій Петрович – начальник відділу супроводження 

переходу на військову службу за контрактом Управління призову та 

комплектування Головного управління персоналу Генерального штабу 

Збройних сил України; 

Науменко Наталія Миколаївна – перший заступник Голови Державної 

міграційної служби України; 

Гарник Марія Сергіївна – заступник директора Департаменту з питань 

громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби 

України; 

Чорноус Оксана Святославівна – заступник начальника відділу з 

питань тимчасового та постійного проживання іноземців і осіб без 

громадянства Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства 

Державної міграційної служби України; 

Шевчук Олександр Іванович - начальник відділу організації кадрової 

роботи та нормативного забезпечення проходження служби управління 

кадрового менеджменту Департаменту особового складу Адміністрації 

Державної прикордонної служби України; 

Ковалевська Ірина Віталіївна - начальник Управління взаємодії з 

Державною міграційною службою України Міністерства внутрішніх справ 

України; 

Кучук Руслан Миколайович – заступник директора Департаменту по 

роботі з ветеранами війни та учасниками АТО Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції; 

Приходько Костянтин Григорович – представник Служби безпеки 

України; 

Козенко Олександр Олександрович – представник Служби безпеки 

України; 

Цурцумія Вікторія Ревазівна – 3 секретар відділу консульсько-правових 

питань Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ 

України. 

 

- на розгляд другого питання: 

Помазанов Андрій Віталійович – народний депутат України 

(відсутній); 

Кодола Олександр Михайлович – народний депутат України 

(відсутній); 

Найєм Мустафа-Масі – народний депутат України (відсутній); 

Заліщук Світлана Петрівна – народний депутат України (відсутня); 

Лещенко Сергій Анатолійович – народний депутат України (відсутній); 

Алєксєєв Сергій Олегович – народний депутат України (відсутній); 

Писаренко Валерій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 
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Чорнуцький Сергій Петрович - заступник Голови Державної судової 

адміністрації України; 

Блащук Артем Миколайович – науковий консультант відділу вивчення 

судової практики правового управління (І) департаменту аналітичної та 

правової роботи Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 

Суду України; 

Толкач Дарина Володимирівна - адвокаційний координатор БФ «Право 

на захист»; 

Алексєєва Ірина Олександрівна  – менеджер проекту БФ «Право на 

захист»; 

Бабко Ганна Володимирівна –правовий аналітик БФ «Право на захист». 

 

- на розгляд третього питання: 

Мусій Олег Степанович – народний депутат України (відсутній). 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Федорович Наталія Володимирівна – заступник Міністра соціальної 

політики України; 

Богданова Наталія Миколаївна – державний експерт Директорату 

соціальних послуг та інтеграції Міністерства соціальної політики України. 

 

- на розгляд шостого питання: 

Самуха Євген Валерійович – керівник служби міжнародних зв’язків 

Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. 

 

- на розгляд сьомого питання: 

Власюк Владислав Вікторович – генеральний директор Директорату з 

прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства 

юстиції України. 

 

- на розгляд десятого питання: 

Суддя Віталій Іванович – заступник головного редактора газети 

Верховної Ради України «Голос України». 

 

-  присутні на засіданні: 

Мамалига Андрій Володимирович – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань партнерства з інститутами 

громадянського суспільства; 

Мельник Артем Петрович – помічник представника Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань партнерства з інститутами 

громадянського суспільства; 

Семьоркіна Олена Миколаївна – аналітик, спеціаліст з питань 

нормотворення Української Гельсінської спілки з прав людини; 

Томак Марія Володимирівна – координатор Медійної ініціативи за 

права людини. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України), 

реєстр. № 3433 (друге читання).   

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визнання особою без громадянства,  реєстр. № 9123, внесений 

народними депутатами України Сусловою І.М., Помазановим А.В. 

Фельдманом О.Б., Кодолою О.М., Логвинським Г.В., Джемілєвим М., 

Найємом М., Заліщук С.П., Лещенком С.А., Алєксєєвим С.О.,        

Писаренком В.В.  

3. Про повернення на доопрацювання проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» 

(щодо реабілітації дітей жертв політичних репресій), реєстр. № 4979, 

внесений народним депутатом України Мусієм О.С. та іншими народними 

депутатами України (разом 39 підписів).   

4. Проект Постанови Верховної Ради України «Про Звернення 

Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України, Служби безпеки 

України, Генеральної прокуратури України, Національної поліції України, 

інших правоохоронних органів, органів судової влади і органів місцевого 

самоврядування щодо посилення боротьби з проявами ксенофобії, 

антисемітизму, запобігання злочинам на ґрунті ненависті та захисту прав 

громадян єврейського походження, єврейської громади», реєстр. № 9371, 

внесений народним депутатом України Логвинським Г.В.  

5. Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Запобігання та 

протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп».  

6. Про рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Удосконалення 

державної політики у сфері застосування санкцій до осіб, причетних до 

незаконних політично мотивованих переслідувань громадян України на 

тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації.  

7. Про заслуховування інформації Міністерства юстиції України про 

стан підготовки та внесення змін до нормативно-правових актів з питань 

удосконалення Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини.  

8. Про проведення публічних слухань у Комітеті з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин з питання: «Презентація 

та обговорення проекту концепції «Меморіальний центр Голокосту «Бабин 

Яр».   

9. Про проведення парламентських слухань у квітні 2019 року на тему: 

«Стан забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб».  

10. Про звернення редакції газети Верховної Ради України «Голос 

України» щодо відновлення видання (як додатків газети) часописів мовами 

національних меншин. 

11. Різне.  
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Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. про проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового 

статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та недоторканості України), реєстр. № 3433 (друге 

читання).  

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

Луценко І.В., Мамалига А.В., Науменко Н.М., Пантєлєєва О.О.,          

Петренко О.М., Суслова І.М., Чорноус О.С., Чубаров Р.А., Шкрум А.І. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу 

іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та недоторканості України), реєстр. № 3433, прийняти у другому 

читанні і в цілому як закон в редакції запропонованій Комітетом. 

2) Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

народного депутата України,  Заступника голови Комітету з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Логвинського 

Г.В. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Друге питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. про проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою 

без громадянства,  реєстр. № 9123, внесений народними депутатами України 

Сусловою І.М., Помазановим А.В. Фельдманом О.Б., Кодолою О.М., 

Логвинським Г.В., Джемілєвим М., Найємом М., Заліщук С.П., Лещенком 

С.А., Алєксєєвим С.О., Писаренком В.В. 

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

Суслова І.М., Чорнуцький С.П. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без 

громадянства,  реєстр. № 9123, внесений народними депутатами України 

Сусловою І.М., Помазановим А.В. Фельдманом О.Б., Кодолою О.М., 

Логвинським Г.В., Джемілєвим М., Найємом М., Заліщук С.П.,         

Лещенком С.А., Алєксєєвим С.О., Писаренком В.В., за результатами розгляду 

у першому читанні прийняти за основу. 

2) Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

народного депутата України,  Заступника голови Комітету з питань прав 
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людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Логвинського 

Г.В. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. про повернення на 

доопрацювання проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо реабілітації дітей 

жертв політичних репресій), реєстр. № 4979, внесений народним депутатом 

України Мусієм О.С. та іншими народними депутатами України (разом 39 

підписів). 

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

Пантєлєєва О.О., Сімон В.П. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні» (щодо реабілітації дітей жертв політичних репресій), реєстр. № 

4979, внесений народним депутатом України Мусієм О.С. та іншими 

народними депутатами України (разом 39 підписів), 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. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. про проект Постанови 

Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Генеральної 

прокуратури України, Національної поліції України, інших правоохоронних 

органів, органів судової влади і органів місцевого самоврядування щодо 

посилення боротьби з проявами ксенофобії, антисемітизму, запобігання 

злочинам на ґрунті ненависті та захисту прав громадян єврейського 

походження, єврейської громади», реєстр. № 9371, внесений народним 

депутатом України Логвинським Г.В. 

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

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:  
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1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів 

України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, 

Національної поліції України, інших правоохоронних органів, органів 

судової влади і органів місцевого самоврядування щодо посилення боротьби 

з проявами ксенофобії, антисемітизму, запобігання злочинам на ґрунті 

ненависті та захисту прав громадян єврейського походження, єврейської 

громади», реєстр. № 9371, внесений народним депутатом України 

Логвинським Г.В., прийняти за основу і в цілому. 

2) Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

народного депутата України,  Заступника голови Комітету з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Логвинського 

Г.В. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації 

Суслову І.М. про рекомендації парламентських слухань на тему: 

«Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп». 

В обговоренні питання взяли участь: Суслова І.М., Федорович Н.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: 

«Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Примітка:  Проект Постанови Верховної Ради України про 

Рекомендації парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія 

дискримінації жінок з вразливих соціальних груп", реєстр. № 9408 від 

17.12.2019 р., внесений народними депутатами України Логвинським Г.В., 

Сусловою І.М. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. про  рекомендації 

слухань у Комітеті на тему: «Удосконалення державної політики у сфері 

застосування санкцій до осіб, причетних до незаконних політично 

мотивованих переслідувань громадян України на тимчасово окупованих 

територіях та в Російській Федерації». 

В обговоренні питання взяли участь: Власюк В.В., Логвинський Г.В., 

Томак М.В. 
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УХВАЛИЛИ:   

Затвердити рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Удосконалення 

державної політики у сфері застосування санкцій до осіб, причетних до 

незаконних політично мотивованих переслідувань громадян України на 

тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. про інформацію 

Міністерства юстиції України про стан підготовки та внесення змін до 

нормативно-правових актів з питань удосконалення Плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини. 

Інформацію надавав Власюк Владислав Вікторович – генеральний 

директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової 

обізнаності Міністерства юстиції України.  

В обговоренні питання взяли участь: Власюк В.В., Логвинський Г.В., 

Семьоркіна О.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Інформацію Міністерства юстиції України про стан підготовки та 

внесення змін до нормативно-правових актів з питань удосконалення Плану 

дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини взяти до відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Восьме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. про проведення 

публічних слухань у Комітеті з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин з питання: «Презентація та обговорення проекту 

концепції «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».   

 

УХВАЛИЛИ:   

Інформацію заступника Голови Комітету Логвинського Г.В. про 

проведення публічних слухань у Комітеті з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин з питання: «Презентація 

та обговорення проекту концепції «Меморіальний центр Голокосту «Бабин 

Яр» взяти до відома. 

Провести зазначені публічні слухання у Комітеті 12 грудня 2018 р. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Дев’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
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Голову підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації 

Суслову І.М. про проведення парламентських слухань у квітні 2019 року на 

тему: «Стан забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб». 

В обговоренні питання взяли участь: Логвинський Г.В., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Підтримати пропозицію народного депутата України Суслової І.М. 

щодо проведення парламентських слухань у квітні 2019 року на тему: «Стан 

забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб» та внести 

відповідну постанову на розгляд Верховної Ради України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету.  

 

Примітка:  Проект Постанови Верховної Ради України про проведення 

парламентських слухань на тему: "Стан забезпечення реалізації прав 

внутрішньо переміщених осіб в Україні" (квітень 2019 року), реєстр. № 9409 

від 17.12.2018 р., внесений народними депутатами України Логвинським 

Г.В., Сусловою І.М.  

 

Десяте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. про звернення редакції 

газети Верховної Ради України «Голос України» щодо відновлення видання 

(як додатків газети) часописів мовами національних меншин. 

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

Суддя В.І., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Підтримати ініціативу редакції газети Верховної Ради України 

«Голос України» щодо утворення додатків до газети «Голос України» 

мовами національних меншин.  

2) Рішення Комітету з цього питання надіслати Голові Верховної Ради 

України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

     

Заступник голови  

        Комітету                                                         Логвинський Г.В. 


