
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 53 

 

 

                                7 лютого 2019 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., 

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

Фельдман О.Б.);   

працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Березюк О.П., 

Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О.,           

Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

Кужель Олександра Володимирівна – народний депутат України 

(відсутня); 

Шкрум Альона Іванівна – народний депутат України (відсутня); 

Недава Олег Анатолійович – народний депутат України (відсутній); 

Калупаха Ірина Миколаївна - начальник Управління з питань 

внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва Міністерства 

з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Гриб Ігор Олександрович – начальник відділу з питань осіб, 

позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішніх осіб України; 

Торопенко Інна Леонідівна – головний спеціаліст відділу з питань осіб, 

позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішніх осіб України; 

 

-  присутні на засіданні: 

Кучер Олена Борисівна – молодший радник з правових питань 

Агентства ООН з питань біженців; 

Дурнєва Тетяна Володимирівна – виконавчий директор ГО «Група 

впливу»; 
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Сачине Люсія Миколаївна – голова правління ромських громадських 

організацій Житомирщини; 

Сулимовська Олена Василівна – заступник голови правління ГО «НКТ 

ромів Романо Джиепен»; 

Томак Марія Володимирівна – координатор Медійної ініціативи за 

права людини; 

Семьоркіна Олена Миколаївна – аналітик, спеціаліст з питань 

нормотворення Української Гельсінської спілки з прав людини; 

Семьоркіна Ксенія Олегівна – представник Української Гельсінської 

спілки з прав людини; 

Мелкумян Тагуі – Моніторингова місія ООН з прав людини; 

Дворецька Олександра Миколаївна - виконавчий директор БФ "Восток-

SOS"; 

Котелянець Ігор – голова ГО «Об’єднання родичів політв’язнів»; 

Мадяр Іванна Василівна – представник БФ "Восток-SOS"; 

Верещук Анна - Валерія Вікторівна – представник БФ "Восток-SOS". 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. 

1.1) Проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (щодо створення 

умов для добровільного повернення таких осіб до їх покинутого місця 

проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні), реєстр. № 

9298, внесений народними депутатами України Кужель О.В., Шкрум А.І.  

1.2) Проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», реєстр. № 9298-1, 

внесений народним депутатом України Недавою О.А.  

2. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про звернення громадян» (щодо реалізації конституційного права на 

звернення особами, які визнані судом недієздатними).  

3. Про уточнення дати проведення парламентських слухань на тему: 

«Стан забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб в Україні» 

(квітень 2019 року).  

4. Про заслуховування інформації Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України стосовно 

підтримки осіб, позбавлених особистої свободи у зв’язку з їх громадською 

або політичною діяльністю незаконними збройними формуваннями, 

окупаційною адміністрацією та органами влади Російської Федерації.  

5. Різне.  

 

Перше питання порядку денного: 

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

статті 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» (щодо створення умов для добровільного повернення 
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таких осіб до їх покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем 

проживання в Україні), реєстр. № 9298, внесений народними депутатами 

України Кужель О.В., Шкрум А.І., та проект Закону про внесення змін до 

статті 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», реєстр. № 9298-1, внесений народним депутатом України 

Недавою О.А. 

В обговоренні питання взяли участь: Бузницький Ю.В., Немиря Г.М., 

Суслова І.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України: 

проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (щодо створення 

умов для добровільного повернення таких осіб до їх покинутого місця 

проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні), реєстр. № 

9298, внесений народними депутатами України Кужель О.В., Шкрум А.І., за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу; 

проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», реєстр. № 9298-1, 

внесений народним депутатом України Недавою О.А., 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» - 5 (Брензович В.І., Джемілєв М., Немиря Г.М., Суслова І.М., 

Чубаров Р.А.). 

«не голосував» - 1 (Логвинський Г.В.)   

 

Друге питання порядку денного: 

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

внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» (щодо реалізації 

конституційного права на звернення особами, які визнані судом 

недієздатними). 

В обговоренні питання взяли участь: Надточій Л.І., Немиря Г.М., 

Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» (щодо 

реалізації конституційного права на звернення особами, які визнані судом 

недієздатними).  

2) Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні визначити 

народного депутата України, голову підкомітету з питань гендерної рівності і 
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недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Суслову Ірину 

Миколаївну.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Примітка: Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

звернення громадян" (щодо реалізації конституційного права на звернення 

особами, які визнані судом недієздатними), реєстр. № 10041 від 12.02.2019 

р., внесений народними депутатами України Немирею Г.М., Сусловою І.М., 

Брензовичем В.І., Чубаровим Р.А., Джемілєвим М. 

 

Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про уточнення дати проведення 

парламентських слухань на тему: «Стан забезпечення реалізації прав 

внутрішньо переміщених осіб в Україні» (квітень 2019 року). 

В обговоренні питання взяли участь: Немиря Г.М., Сімон В.П.,   

Суслова І.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України провести парламентські 

слухання на тему: «Стан забезпечення реалізації прав внутрішньо 

переміщених осіб в Україні» 10 квітня 2019 року.  

2) Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні визначити 

народного депутата України, голову підкомітету з питань гендерної рівності і 

недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Суслову Ірину 

Миколаївну. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про інформацію Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

стосовно підтримки осіб, позбавлених особистої свободи у зв’язку з їх 

громадською або політичною діяльністю незаконними збройними 

формуваннями, окупаційною адміністрацією та органами влади Російської 

Федерації. 

Інформацію надавав Гриб Ігор Олександрович – начальник відділу з 

питань осіб, позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішніх осіб України. 

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

Гриб І.О., Джемілєв М., Котелянець І., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., 

Сочине Л.М., Суслова І.М., Томак М.В., Чубаров Р.А. 
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  УХВАЛИЛИ:   

Інформацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України стосовно підтримки осіб, позбавлених 

особистої свободи у зв’язку з їх громадською або політичною діяльністю 

незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та 

органами влади Російської Федерації, взяти до відома. 

Провести розширене засідання Комітету, на якому заслухати 

комплексний звіт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України про виконану роботу. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ:  
Голову підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації 

Суслову І.М. про виконання рекомендацій комітетських слухань на тему: 

«Стан реалізації Національної стратегії у сфері прав людини щодо захисту 

прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово 

окупованих територіях України, звільнення заручників та відновлення їхніх 

прав», які відбулися 18 квітня 2018 р. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Заслухати на засіданні Комітету інформацію щодо виконання 

рекомендацій комітетських слухань на тему: «Стан реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини щодо захисту прав внутрішньо переміщених 

осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, 

звільнення заручників та відновлення їхніх прав», які відбулися 18 квітня 

2018 р. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

   Голова Комітету                                                          Немиря Г.М. 


