
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 54 

 

 

                              13 березня 2019 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., 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: 

Мамалига Андрій Володимирович – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань партнерства з інститутами 

громадянського суспільства. 

 

- на розгляд другого питання: 

Власюк Владислав Вікторович – генеральний директор Директорату з 

прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства 

юстиції України; 

Лур’є Станіслав Сергійович – генеральний директор Державного 

підприємства «Національні інформаційні системи»; 

Гладкова Олена Юріївна – керівник експертної групи з питань 

інтегрованих соціальних послуг сім’ям Міністерства соціальної політики 

України; 

Клим Ростислав Васильович – державний експерт експертної групи з 

питань трудових відносин Міністерства соціальної політики України; 

Шевченко Альона Станіславівна – державний експерт експертної групи 

з питань солідарної системи пенсійного страхування Міністерства соціальної 

політики України; 

Ноздрачов Олексій Олексійович – начальник Управління цивільно-

військового співробітництва Збройних Сил України; 
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Котелевський Михайло Михайлович – заступник начальника відділу 

пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва 

Збройних Сил України; 

Василишин Андрій Вікторович – начальник відділу Штабу 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України; 

Сніцар Василь Данилович - полковник служби цивільного захисту, 

заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації 

апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

Кудрик Костянтин Ярославович - заступник начальника Управління 

взаємодії з Національної поліцією Міністерства внутрішніх справ України; 

Крилевич Роман Богданович – начальник відділу розшукової роботи 

управління організації розкриття злочинів проти особи та розшукової роботи 

Департаменту карного розшуку Національної поліції України; 

Божко Ольга Анатоліївна – начальник відділу комунального 

обслуговування управління благоустрою територій та комунального 

обслуговування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України; 

Поліщук Юрій Борисович – головний спеціаліст Департаменту 

впровадження реформ  Міністерства охорони здоров’я України; 

Закаблук Владислав Артурович – начальник відділу з питань 

гуманітарного співробітництва Управління з питань внутрішньо 

переміщених осіб та гуманітарного співробітництва Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Сидорчук Кирило Геннадійович – менеджер з адвокації Української 

Гельсінської спілки з прав людини; 

Мельник Віра - радник з юридичних питань Міжнародного Комітету 

Червоного Хреста; 

Круглашов Андрій – радник Міжнародного Комітету Червоного 

Хреста; 

Мельникович Богдан Андрійович – юрист БО «Восток-СОС»; 

Аношкіна Ольга Олександрівна - юрист БО «Восток-СОС»; 

Лозинська Ядвіга Зигмундівна - член ГО «Об’єднання рідних безвісти 

зниклих  «НАДІЯ»; 

Солодухіна Вікторія Йосипівна - член ГО «Об’єднання рідних безвісти 

зниклих  «НАДІЯ»; 

Мельник Тетяна Іванівна - член ГО «Об’єднання рідних безвісти 

зниклих  «НАДІЯ»; 

Тиренко Іван Вікторович - член ГО «Об’єднання рідних безвісти 

зниклих  «НАДІЯ»; 

Ткачук Руслан Вікторович - член ГО «Об’єднання рідних безвісти 

зниклих  «НАДІЯ»; 

Коротун Володимир Олексійович - член ГО «Об’єднання рідних 

безвісти зниклих  «НАДІЯ». 

 

- на розгляд третього питання: 

Луценко Ігор Вікторович – народний депутат України (відсутній); 
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Горбатюк Сергій Вікторович - начальник управління спеціальних 

розслідувань Генеральної прокуратури України; 

Браїло Іван Григорович - заступник начальника відділу 

криміналістичного супроводження досудового розслідування та 

інформаційно-аналітичної роботи управління спеціальних розслідувань 

Генеральної прокуратури України; 

Ліліченко Марина Володимирівна – представник Центру 

громадянських свобод; 

Мазурок Дмитро – адвокат; 

Титич Віталій Миколайович – представник Адвокатської дорадчої 

групи. 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Джікія Натя – заступник директора Національного демократичного 

інституту міжнародних відносин (НДІ); 

Єна Олена - директор програми "Жінки-Лідерки" Національного 

демократичного інституту міжнародних відносин (НДІ); 

Дерябіна Віталія – старший менеджер програми Національного 

демократичного інституту міжнародних відносин (НДІ); 

Коцюруба Ольга – юрист ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА»; 

Клюжев Олександр – представник ВГО «Громадянська мережа 

«ОПОРА». 

 

-  присутні на засіданні: 

Семьоркіна Ксенія Олегівна - координатор Української Гельсінської 

спілки з прав людини; 

Хапуна Моргулія – в.о. керівника Київської команди Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні; 

Дудко Єлєна – спеціаліст з гендерних питань Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні; 

Рудько Марія Володимирівна – представник Міжнародної комісії 

юристів. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

громадян» (щодо реалізації конституційного права на звернення особами, які 

визнані судом недієздатними), реєстр. № 10041, внесений народними 

депутатами України Немирею Г.М. Сусловою І.М. та іншими народними 

депутатами України (разом 5 підписів).  

2. Заслуховування інформації Кабінету Міністрів України, міністерств, 

інших державних органів (відповідно компетенції) щодо стану виконання 

Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісті». 

3. Про проведення парламентських слухань на тему: «Розслідування 

злочинів, вчинених під час мирних акцій протесту – Революції Гідності. Чого 
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не вистачило правоохоронним органам для результативного закінчення 

даних розслідувань?». 

4. Про звернення Національного інституту стратегічних досліджень 

щодо надання кандидатури представника Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин до складу Експертної ради 

з питань міграційної політики. 

5. Про затвердження результатів поточного моніторингу проектів 

міжнародної технічної допомоги: 

5.1) Проект «Просування політичної участі жінок  в Україні» 

(Виконавець: Національний демократичний інститут міжнародних відносин); 

  5.2) Проект «Місцеве спостереження за політичними процесами в 

Україні» (Виконавець: ВГО «Громадська мережа «ОПОРА»). 

6. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

 

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

Закону України «Про звернення громадян» (щодо реалізації конституційного 

права на звернення особами, які визнані судом недієздатними), реєстр. № 

10041, внесений народними депутатами України Немирею Г.М. Сусловою 

І.М. та іншими народними депутатами України (разом 5 підписів). 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

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

конституційного права на звернення особами, які визнані судом 

недієздатними), реєстр. № 10041, внесений народними депутатами України 

Немирею Г.М. Сусловою І.М. та іншими народними депутатами України 

(разом 5 підписів), включити до порядку денного десятої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання та прийняти за основу і в цілому як Закон.   

2) Доповідачем  з цього  питання на пленарному засіданні визначити 

народного депутата України,  голову підкомітету з питань гендерної рівності 

і недискримінації Суслову Ірину Миколаївну.        

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Друге питання порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про інформацію Кабінету Міністрів 

України, міністерств, інших державних органів (відповідно компетенції) 

щодо стану виконання Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих 

безвісті». 

Інформацію надавали: 
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Кудрик Костянтин Ярославович - заступник начальника Управління 

взаємодії з Національної поліцією Міністерства внутрішніх справ України; 

Власюк Владислав Вікторович – генеральний директор Директорату з 

прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства 

юстиції України; 

Лур’є Станіслав Сергійович – генеральний директор Державного 

підприємства «Національні інформаційні системи»; 

Котелевський Михайло Михайлович – заступник начальника відділу 

пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва 

Збройних Сил України. 

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

Власюк В.В., Коротун В.О., Котелевський М.М., Кудрик К.Я.,      

Логвинський Г.В., Лозинська Я.З., Лур’є С.С., Мельник В., Мельник Т.І., 

Немиря Г.М., Сімон В.П., Солодухіна В.Й., Суслова І.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Звернутися до Уряду з відкритим зверненням щодо невідкладного 

забезпечення виконання Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих 

безвісти».  

2) Звернутися до редакції газети «Голос України» щодо оприлюднення 

відкритого звернення Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до Уряду щодо 

невідкладного забезпечення виконання Закону України «Про правовий статус 

осіб, зниклих безвісти» у найближчому номері газети «Голос України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Третє питання порядку денного: 

 

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

слухань на тему: «Розслідування злочинів, вчинених під час мирних акцій 

протесту – Революції Гідності. Чого не вистачило правоохоронним органам 

для результативного закінчення даних розслідувань?». 

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Горбатюк С.В., 

Ліліченко М.В., Немиря Г.М., Сімон В.П., Суслова І.М., Титич В.М.,   

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему: 

«П’ять років Революції Гідності – п’ять років розслідуванню злочинів 

вчинених під час акцій протесту. Незасвоєні уроки щодо зневажання і 

нехтування правами людини».  
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Примітка:  Проект Постанови про проведення парламентських 

слухань на тему :"П'ять років Революції Гідності - п'ять років 

розслідуванню злочинів вчинених під час акцій протесту. Незасвоєні уроки 

щодо зневажання і нехтування правами людини", реєстр. № 10199 від 

01.04.2019 р., внесений народними депутатами України Немирею Г.М., 

Джемілєвим М, Сусловою І.М., Фельдманом О.Б., Брензовичем В.І. 

2) Провести міжкомітетські слухання на тему: «П’ять років Революції 

Гідності – п’ять років розслідуванню злочинів вчинених під час акцій 

протесту. Незасвоєні уроки щодо зневажання і нехтування правами людини». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету.  

 

П’яте питання порядку денного: 

 

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

поточного моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги: 

«Просування політичної участі жінок  в Україні» (Виконавець: Національний 

демократичний інститут міжнародних відносин) та «Місцеве спостереження 

за політичними процесами в Україні» (Виконавець: ВГО «Громадська 

мережа «ОПОРА»). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин затверджує результати 

поточного моніторингу впровадження проектів міжнародної технічної 

допомоги за період з 1 липня 2018  р. по 31 грудня  2018 р.:  

- проект «Просування політичної участі жінок в Україні» 

(Виконавець: Національний демократичний інститут міжнародних відносин); 

- проект «Місцеве спостереження за політичними процесами в 

Україні» (Виконавець: ВГО «Громадська мережа «ОПОРА»). 

2) Направити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

відповідні листи щодо результатів моніторингу виконання зазначених 

проектів міжнародної технічної допомоги з 1 липня 2018  р. по 31 грудня  

2018 р.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету.  

  

 

 

Голова Комітету                                                         Немиря Г.М. 


