
 
 

 

 

 

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 
  

 Вих. № 27/4 від  25.04. 2018 р. 

                                                                                                                                  

 

 

 Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань прав людини, національних   

меншин і міжнаціональних відносин  

НЕМИРІ Г. М. 
 

 

 

Шановний Григорію Михайловичу! 

 

 У відповідь на Ваш лист за №04-28/08-285 (82284) від 18.04.2018р. 

інформую про роботу підкомітету з питань громадянства, міграційної політики 

та етнічних груп України Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин за час V-VIII сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання: опрацьовано 16 законопроектів, 

які відносяться до предмету відання підкоміту, підготовлено висновки і внесено 

пропозиції щодо цих законопроектів під час їх розгляду на засіданні Комітету; 

ініційовано проведення засідання Комітету з метою всебічного аналізу стану 

виконання Рекомендацій  парламентських слухань на тему: "Роль, значення та 

вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики 

єдності в Україні", що відбулися 11 березня 2015 року; проведено консультації 

з громадськими організаціями національних меншин у процесі підготовки до 

друку матеріалів парламентських слухань у Верховній Раді України 11 березня 

2015 року; проведено зустрічі з громадськими організаціями ромів України у 

ході підготовки до проведення слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (5 

жотня 2016 року) «Про реалізацію Стратегії захисту і інтеграції в українське 
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суспільство ромів на період до 2020 року, підготовки доповіді на слуханнях 

народного депутата України і керівника Асоціації національно-культурних 

об’єднань України Фельдмана О.Б. «Шляхи вирішення невідкладних проблем 

ромів в Україні у контексті актуальних завдань сучасної державної 

етнонаціональної політики України»; проведено зустрічі та консультації з 

представниками громадських організацій національних меншин України у 

процесі підготовки слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на тему: «Стан 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини щодо забезпечення та 

захисту прав корінних народів і національних меншин України та законодавчі 

ініціативи щодо створення ефективних механізмів такого захисту» (22 березня 

2017 року), підготовки до затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин на тему: «Стан реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини щодо забезпечення та захисту прав корінних народів і 

національних меншин України та законодавчі ініціативи щодо створення 

ефективних механізмів такого захисту», а також до обговорення на засіданні 

Комітету ходу реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, зокрема 

пунктів 112-116 Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини до 2020 року. Експертний аналіз і громадське обговорення нових 

законодавчих ініціатив щодо забезпечення ефективного захисту прав корінних 

народів і національних меншин.  

 

 З повагою 

народний депутат України                                               О.  Фельдман  

 


