
 

 

 
 

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,  

міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

                                                                                        

                                                                                        38 

                                                             

                                                                 8         вересня                21 

 

                                         м. Київ, вул. Банкова, 5-7, кім. 418         15.00 

з можливістю участі у форматі відеоконференції        

 

 

 ГОЛОВУЄ:  Голова Комітету Лубінець Д.В. 

 ПРИСУТНІ: 

 члени Комітету – Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І.,          

Копиленко О.Л., Кузнєцов О.О., Новинський В.В., Тарасенко Т.П.,     

Ткаченко М.М., Чийгоз А.З., Яковлєва Н.І., (відсутні – Бойко Ю.А.,      

Медведчук В.В., Рабінович В.З., Умєров Р.Е.); 

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

Вовк В.М., Іреч Ю.О., Надточій Л.І., Теплюк В.С., Федорова С.О.,   

Шелудько В.Є.  

 

ЗАПРОШЕНІ ТА ПРИСУТНІ: 

Денісова Людмила Леонтіївна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини;  

Королевська Наталія Юріївна – народний депутат України (відсутня); 

Висоцька Олена Володимирівна – заступника Міністра юстиції 

України; 

Глущенко Світлана Володимирівна – заступник Міністра економіки 

України; 

Драганчук Інна Олександрівна – заступник Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України; 

Нікіфоренко Володимир Степанович – перший заступник Голови 

Адміністрації Державної прикордонної служби України; 

Валетенко Ольга Володимирівна – заступник директора Департаменту 

у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби 

України; 
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Іванкевич Віктор Вікторович – представник Уповноваженого з 

дотримання рівних прав і свобод; 

Колбаса Руслан Сергійович – генеральний директор 

Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства 

соціальної політики України; 

Пивовар Юрій Ігорович – заступник керівника Департаменту 

аналітичної та правової роботи - начальник правового управління апарату 

Верховного Суду; 

Стасюк Світлана Валентинівна – начальник відділу з питань зайнятості 

департаменту з питань праці Державної служби України з питань праці; 

Харченко Світлана Вікторівна – заступник директора Департаменту –  

начальника відділу представництва в судах Департаменту юридичного 

забезпечення Державної міграційної служби України; 

Басовський Володимир; 

Бутенко Світлана Юріївна – старший юрист з питань стратегічного 

судочинства БФ "Право на Захист»; 

Мойсеєнко Марина Вікторівна; 

Одінцова Анастасія – адвокат БФ «Право на захист». 

 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про порядок денний 

засідання Комітету. 

 
Лубінець Д.В. запропонував включити до порядку денного засідання 

Комітету питання щодо проблем реалізації положень Закону України №1583-

IX «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення" Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав незастосування 

адміністративних стягнень та заходів впливу за порушення порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї» від 29 червня 2021 

року. 

 

УХВАЛИЛИ:   

 Затвердити порядок денний засідання Комітету. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, реєстр. 

№ 5795 від 16.07.2021 р., поданий Кабінетом Міністрів України. 

2. Проект Закону про статус і соціальний захист дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на території 
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України, реєстр. № 5718 від 30.06.2021 р., поданий народним депутатом 

України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України. 

3. Про звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо необхідності внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України щодо розгляду за правилами загального позовного 

провадження справ у спорах щодо оскарження рішень стосовно вирішення 

питання про визначення статусу біженця або особи, яка потребує 

додаткового захисту. 

4. Про утворення робочої групи з підготовки до другого читання 

проекту Закону України про реалізацію публічних електронних послуг з 

реєстрації та декларування місця проживання в Україні, реєстр. № 5463. 

5. Щодо проведення слухань у Комітеті з питань реалізації 

конституційних прав і свобод осіб  з інвалідністю. 

6. Кадрові питання. 

7. Щодо проблем реалізації положень Закону України №1583-IX 

«Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення" Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

щодо тимчасових підстав незастосування адміністративних стягнень та 

заходів впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану 

територію України або виїзду з неї» від 29 червня 2021 року. 

8. Різне. 

 

Результати голосування: 

«за» - 9 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Кузнєцов О.О., 

Лубінець Д.В., Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М., Чийгоз А.З., Яковлєва Н.І); 

«проти» - 0;  

«утримались» - 0;  

«не голосували» - 2 (Копиленко О.Л., Новинський В.В.). 

  

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та 

осіб без громадянства в Україні, реєстр. № 5795 від 16.07.2021 р., поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

В обговоренні питання взяли участь: Джемілєв М., Лубінець Д.В., 

Тарасенко Т.П. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Звернутись до  Комітету Верховної Ради України з питань з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів з пропозицією рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких 
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законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства 

в Україні, реєстр. № 5795 від 16.07.2021 р., поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

 

Результати голосування: 

«за» - 10 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л., 

Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М., Чийгоз А.З., 

Яковлєва Н.І); 

«проти» - 0;  

«утримались» - 1 (Новинський В.В.); 

«не голосували» - 0. 

 

Друге питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про проект Закону про 

статус і соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів на території України, реєстр. № 5718 від 30.06.2021 р., 

поданий народним депутатом України  Королевською Н.Ю. та іншими 

народними депутатами України. 

В обговоренні питання взяли участь: Денісова Л.Л., Драганчук І.О., 

Колбаса Р.С., Лубінець Д.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів з пропозицією рекомендувати Верховній 

Раді України проект Закону України про статус і соціальний захист дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на території 

України, реєстр. № 5718 від 30.06.2021 р., поданий народним депутатом 

України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України, за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

 

Результати голосування: 

«за» - 11 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л., 

Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Новинський В.В., Тарасенко Т.П.,        

Ткаченко М.М., Чийгоз А.З., Яковлєва Н.І); 

«проти» - 0;  

«утримались» - 0; 

«не голосували» - 0. 

 

Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про звернення 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо необхідності 

внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо 

розгляду за правилами загального позовного провадження справ у спорах 
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щодо оскарження рішень стосовно вирішення питання про визначення 

статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. 

В обговоренні питання взяли участь: Денісова Л.Л., Лубінець Д.В., 

Пивовар Ю.І., Тарасенко Т.П., Харченко С.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Підтримати ініціативу Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо необхідності внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України щодо розгляду за правилами загального позовного 

провадження справ у спорах щодо оскарження рішень стосовно вирішення 

питання про визначення статусу біженця або особи, яка потребує 

додаткового захисту та внести на розгляд Верховної Ради України 

запропонований законопроект. 

 

Результати голосування: 

«за» - 10 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л., 

Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М., Чийгоз А.З., 

Яковлєва Н.І); 

«проти» - 0;  

«утримались» - 1 (Новинський В.В.); 

«не голосували» - 0. 
 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про утворення робочої 

групи з підготовки до другого читання проекту Закону України про 

реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця 

проживання в Україні, реєстр. № 5463. 

В обговоренні питання взяли участь: Басовський В., Денісова Л.Л., 

Лубінець Д.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Утворити робочу групу з підготовки до другого читання 

проекту Закону України про реалізацію публічних електронних послуг з 

реєстрації та декларування місця проживання в Україні, реєстр. № 5463. 

2. Головою робочої групи визначити Голову Комітету Верховної 

Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної 

Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Лубінця Дмитра Валерійовича. 

 

Результати голосування: 

«за» - 10 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л., 

Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М., Чийгоз А.З., 

Яковлєва Н.І); 
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«проти» - 0;  

«утримались» - 1 (Новинський В.В.); 

«не голосували» - 0. 
 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. щодо проведення слухань у 

Комітеті з питань  реалізації конституційних прав і свобод осіб  з 

інвалідністю. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Провести слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань прав 

людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 

Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин з 

питань реалізації конституційних прав і свобод осіб  з інвалідністю                

11 жовтня 2021 р. об 11.00. 

 

Результати голосування: 

«за» - 11 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л., 

Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Новинський В.В., Тарасенко Т.П.,        

Ткаченко М.М., Чийгоз А.З., Яковлєва Н.І); 

«проти» - 0;  

«утримались» - 0; 

«не голосували» - 0. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про кадрові питання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Погодити кандидатуру Мойсеєнко Марини Вікторівни для призначення 

на посаду консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з 

питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, 

міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

Звернутись до в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України про 

призначення Мойсеєнко Марини Вікторівни на посаду консультанта 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 

Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 

національних меншин і міжнаціональних відносин. 
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Результати голосування: 

«за» - 11 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л., 

Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Новинський В.В., Тарасенко Т.П.,        

Ткаченко М.М., Чийгоз А.З., Яковлєва Н.І); 

«проти» - 0;  

«утримались» - 0; 

«не голосували» - 0. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. щодо проблем реалізації 

положень Закону України №1583-IX «Про внесення зміни до розділу II 

«Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав 

незастосування адміністративних стягнень та заходів впливу за порушення 

порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї» 

від 29 червня 2021 року. 

В обговоренні питання взяли участь: Горбенко Р.О., Лубінець Д.В., 

Нікіфоренко В.С., Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Звернутися до Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх 

справ України з вимогою терміново вжити всіх можливих та необхідних 

заходів з метою припинення неправомірного притягнення громадян України 

до адміністративної відповідальності на виконання вимог Закону України 

№1583-IX «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» щодо тимчасових підстав незастосування 

адміністративних стягнень та заходів впливу за порушення порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї» від 29 червня 2021 

року. 

 

Результати голосування: 

«за» - 10 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л., 

Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Новинський В.В., Тарасенко Т.П.,        

Ткаченко М.М., Яковлєва Н.І); 

«проти» - 0;  

«утримались» - 0; 

«не голосували» - 1 (Чийгоз А.З.). 
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Різне: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про зустріч членів 

Комітету з доповідачами та експертами Європейської комісії «За демократію 

через право» (Венеційської комісії), яка відбудеться 20 вересня 2021 р.            

о 16.00. 

  

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. щодо звернення до 

Комітету Міністра юстиції України Дениса Малюськи про підтримку 

комітетом Міністерства юстиції України в отриманні фінансування у 2021 

році в розмірі 403 580 тисяч гривень для забезпечення базових потреб 

людини в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, та у 2022 році 

– 65 000 тисяч гривень для функціонування модельної установи. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                              Лубінець Д.В.  

 

 

 


