
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 55 

 

 

                              15 травня 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: 

Шевченко Олександр Леонідович – народний депутат України 

(відсутній); 

Батенко Тарас Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Констанкевич Ірина Мирославівна – народний депутат України 

(відсутня); 

Шевченко Віктор Леонідович – народний депутат України (відсутній); 

Дідич Валентин Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Дубінін Олександр Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Денисенко Андрій Сергійович – народний депутат України (відсутній); 

Ганкевич Кирило Борисович – заступник начальника Управління 

правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України; 

Шевченко Катерина Георгіївна – заступник директора Департаменту – 

начальник Управління міжнародної правової допомоги Департаменту 

міжнародного права Міністерства юстиції України; 

Шевченко Ганна Станіславівна – заступник начальника відділу 

екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва 

Генеральної прокуратури України; 

Литвинчук Ольга Степанівна – заступник начальника відділу правового 

аналізу Управління правового забезпечення Генеральної прокуратури 

України; 
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Зеленов Геннадій Михайлович – начальник відділу єдності правових 

позицій правового управління «ІІІ» Департаменту аналітичної та правової 

роботи Верховного Суду України;  

Степаненко Аліна Олександрівна – заступник начальника відділу 

правової експертизи Державної судової адміністрації України. 

 

- на розгляд другого питання: 

Денісова Людмила Леонтіївна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини; 

Барвіцький Віктор Юрійович – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з дотримання інформаційних прав та 

представництва в Конституційному Суді України; 

Філіпішина Аксана Анатоліївна – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з дотримання прав дитини та сім’ї; 

Петльований Вячеслав Борисович – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з дотримання прав людини в місцях 

несвободи та процесуальних прав; 

Козуб Лідія Іванівна – представник Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини з дотримання рівних прав і свобод; 

Степаненко Олена Анатоліївна – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та 

економічних прав; 

Мамалига Андрій Володимирович – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань партнерства з інститутами 

громадянського суспільства; 

Трохименко Олег Владиславович – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав 

військовослужбовців; 

Левшун Людмила Валеріївна – керівник Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини; 

Семененко Марина Анатоліївна – головний спеціаліст відділу 

інформаційної політики та комунікацій Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини; 

Остапенко Олена Іванівна – головний спеціаліст відділу інформаційної 

політики та комунікацій Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини; 

Книшова Ірина Юрівна – начальник відділу зв'язків з інститутами 

громадянського суспільства Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини; 

Новохацька Світлана Сергіївна – радник Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини. 

 

-  присутні на засіданні: 

Опанасенко Олександр Валерійович – народний депутат України; 

Павліченко Олександр - голова Правління Української Гельсінської 

спілки з прав людини; 
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Луньова Олена Валентинівна – представник Центру прав людини 

«Зміна»; 

Семьоркіна Ксенія Олегівна – координатор Української Гельсінської 

спілки з прав людини; 

Шабас Геннадій Вікторович; 

Рівера Христина; 

Ратушний Тарас. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо заборони екстрадиції та посилення правового захисту 

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

цілісності та недоторканості України, реєстр. № 9264, внесений народними 

депутатами України Шевченком О.Л., Батенком Т.І. та іншими народними 

депутатами України (разом 7 підписів).  

2. Про представлення щорічної доповіді Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини за 2018 рік про стан додержання та захисту прав 

і свобод людини і громадянина в Україні.  

3. Про рішення Комітету щодо електронної петиції «Законодавчо 

врегулювати канабіс для науки та медицини – захистити конституційні права 

громадян».  

4. Про звернення Міністерства культури України стосовно надання 

кандидатури до персонального складу Міжвідомчої робочої групи з питань 

виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 

українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 

року».  

5. Різне.  

 

Перше питання порядку денного: 

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

деяких законодавчих актів України щодо заборони екстрадиції та посилення 

правового захисту іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у 

захисті територіальної цілісності та недоторканості України, реєстр. № 9264, 

внесений народними депутатами України Шевченком О.Л., Батенком Т.І. та 

іншими народними депутатами України (разом 7 підписів).  

В обговоренні питання взяли участь: Бузницький Ю.В., Денісова Л.Л., 

Литвинчук О.С., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Пантєлєєва О.О.,          

Сімон В.П., Суслова І.М., Чубаров Р.А., Шевченко К.Г. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони екстрадиції та 

посилення правового захисту іноземців та осіб без громадянства, які брали 

участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, реєстр. 
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№ 9264, внесений народними депутатами України Шевченком О.Л., 

Батенком Т.І. та іншими народними депутатами України, за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

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., Чубаров Р.А.); 

«утримались» - 1 (Суслова І.М.). 

 

Друге питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про представлення щорічної доповіді 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2018 рік про стан 

додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Інформацію надавала Денісова Людмила Леонтіївна – Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини; 

 В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Денісова Л.Л., 

Логвинський Г.В., Надточій Л.І., Немиря Г.М., Сімон В.П., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку 

денного десятої сесії  Верховної Ради України на пленарний тиждень 4-7 

червня 2019 року заслуховування щорічної доповіді Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л. «Про стан додержання 

та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні ( 2018 рік)». 

2) Визначити наступний регламент розгляду даного питання на 

пленарному засіданні  Верховній Раді України:   

для виступу  Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини   

Денісової Л.Л.   -   30 хвилин;  

для запитання  народних депутатів  і відповіді  Уповноваженим –  30 

хвилин. 

Всього на розгляд даного питання пропонується 60 хвилин.  

3) Внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод 

людини в Україні» та рекомендувати Верховній Раді України прийняти її за 

основу  та в цілому. 

4) Доповідачем з даного питання на пленарному засіданні визначено 

Голову Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Немирю Григорія Михайловича. 

 

Примітка: Проект Постанови про щорічну доповідь Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту 

прав і свобод людини в Україні, реєстр. № 10312 від 20.05.2019 р., внесена 
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народними депутатами України Немирею Г.М., Логвинським Г.В., Сусловою 

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

    

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про рішення Комітету щодо 

електронної петиції «Законодавчо врегулювати канабіс для науки та 

медицини – захистити конституційні права громадян». 

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

Опанасенко О.В., Чигрин А.В., Шабас Г.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Підтримати необхідність законодавчого врегулювання питань 

пов’язаних з вивченням терапевтичних властивостей конопель, здійсненням 

наукових досліджень впливу канабіноїдів на функціонування організму 

людини, розробкою та використанням лікарських засобів на основі конопель 

для лікування чи полегшення відповідних фізіологічних розладів. 

2) Взяти до відома інформацію народного депутата України, 

Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. щодо підготовки 

ініціативною робочою групою у складі представників профільних Комітетів 

Верховної Ради України, громадського сектору,  наукових установ проекту 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 

фундаментального права особи на життя», спрямованого на врегулювання 

проблемних питань використання канабісу у медичних та наукових цілях. 

Рекомендувати народним депутатам України – членам Комітету 

визначитись щодо приєднання до групи ініціаторів зазначеного 

законопроекту, а також рекомендувати народним депутатам України-

ініціаторам законопроекту внести його на розгляд Верховної Ради України в 

установленому порядку.  

3) Взяти до відома відповідь Міністерства охорони здоров’я України 

від 13 травня 2019 року вхід. № 90405, підготовлену за дорученням Прем’єр-

міністра України Гройсмана В.Б. на лист Комітету щодо розгляду петиції 

Шабаса Г.В. «Законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини – 

захистити конституційні права громадян» та надання Комітету пропозицій 

щодо можливих шляхів врегулювання піднятої автором петиції 

проблематики. 

4) Поінформувати про прийняте Комітетом рішення Голову Верховної 

Ради України та автора петиції. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
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Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення Міністерства культури 

України стосовно надання кандидатури до персонального складу 

Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 року». 

 

УХВАЛИЛИ:   

Делегувати до складу Міжвідомчої робочої групи з питань виконання 

плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» 

народного депутата України, голову підкомітету з питань гендерної рівності і 

недискримінації Суслову Ірину Миколаївну. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ:  
Народного депутат України, члена Комітету Чубарова Р.А. про 

ініціювання перед Президентом України нагородження державними 

нагородами України народних депутатів України, членів Постійної делегації 

Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Відповідно до пункту 3 Порядку представлення до нагородження та 

вручення державних нагород України, затвердженого Указом Президента 

України від 19.02.2003 р., № 138/2003 висунути кандидатури народних 

депутатів України: 

Голови підкомітету з питань етнонаціональної політики, прав корінних 

народів та національних меншин України, жертв політичних репресій 

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин, члена Постійної делегації у 

Парламентській асамблеї Ради Європи ДЖЕМІЛЄВА Мустафи для 

представлення до нагородження орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ 

ступеня; 

Заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Заступника 

голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи 

ЛОГВИНСЬКОГО Георгія Володимировича для представлення до 

нагородження орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.  

 

2) Звернутися до Голови Верховної Ради України  із клопотанням щодо 

внесення подання Президентові України про представлення до 

нагородження:  

орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня народного депутата 

України, Голову підкомітету з питань етнонаціональної політики, прав 

корінних народів та національних меншин України, жертв політичних 
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репресій Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин, члена Постійної делегації 

у Парламентській асамблеї Ради Європи ДЖЕМІЛЄВА Мустафу; 

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня народного депутата України, 

Заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин, Заступника голови 

Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи 

ЛОГВИНСЬКОГО Георгія Володимировича 

  Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

     

Голова Комітету                                                           Немиря Г.М. 


