
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 6 

 

 

    11 лютого 2015 р.  15.00 

         

                    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., 

Пацкан В.В.,  Рабінович В.З., Тимошенко Ю.В., (відсутні – Суслова І.М.,  

Фельдман О.Б.); 

 працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Чигрин А.В.,   

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

Теплюк В.С. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

БУБЛИК Юрій Васильович – народний депутат України (відсутній); 

ГОЛОВКО Михайло Йосифович – народний депутат України 

(відсутній);  

ІЛЛЄНКО Андрій Юрійович – народний депутат України (відсутній); 

ЛЕВЧЕНКО Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

МАРЧЕНКО Олександр Олександрович – народний депутат України 

(відсутній); 

ОСУХОВСЬКИЙ Олег Іванович – народний депутат України 

(відсутній); 

 

- на розгляд другого питання: 

ШУХЕВИЧ Юрій-Богдан Романович – народний депутат України; 

ЛУТКОВСЬКА Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини; 

ЧАПЛИГА Михайло В’ячеславович – представник Уповноваженого з 

прав людини – начальник Управління зв’язків із громадськістю та 

інформаційних технологій; 

АНДРІАНОВА Алла Олександрівна – заступник директора 

юридичного департаменту Міністерства соціальної політики України; 
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СОЛОВИХ Наталія Григорівна - заступник директора департаменту 

фінансів охорони здоров’я та соціальних програм Міністерства фінансів 

України; 

ТЕЛІЩАК Володимир Семенович – заступник голови Українського 

інституту національної пам’яті; 

ТКАЧЕНКО Наталія Петрівна – начальник відділу взаємодії з 

Верховною Радою України Міністерства культури України; 

 

- на розгляд третього питання: 

ФАЄРМАРК Сергій Олександрович – народний депутат України 

(відсутній); 

 

- на розгляд четвертого питання: 

СЕВОСТЬЯНОВА Наталія Іларіонівна – перший заступник Міністра 

юстиції України; 
 

- на розгляд шостого питання: 

ДРАКМАН Майкл – директор Міжнародного республіканського 

інституту (IRI); 

БИК Тарас – аналітик програм з проведення досліджень Міжнародного 

республіканського інституту (IRI); 
 

- присутні на засіданні: 

 ДРУЗЕНКО Геннадій Володимирович – Урядовий уповноважений з 

питань етнонаціональної політики; 

МАТТІАС Зандер - представник ОБСЄ в Україні; 

ДЕМІРДЖАЄВ Азіз Наріманович – представник ОБСЄ в Україні; 

ПОДКУР Роман Юрійович – експерт Реанімаційного пакету реформ; 

ЛЕОНЕНКО Олександр – спостерігач Моніторингу «Відкрито»; 

ФІЛІПЧУК Ліліана - спостерігач Моніторингу «Відкрито»; 

ДЯТЛЕНКО Вероніка - спостерігач Моніторингу «Відкрито». 

 

                                          ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 1. Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо розширення 

категорій репресованих, що підлягають реабілітації), реєстр. № 1080 від 

27.11.2014 р., внесений народними депутатами України Бубликом Ю.В., 

Головком М.Й., Іллєнком А.Ю., Левченком Ю.В., Марченком О.О., 

Осуховським О.І. 

 2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та деяких інших законів 

України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій, реєстр. 

№ 1170 від 02.12.2014 р., внесений народним депутатом України    

Шухевичем Ю.Р. 
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 3. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про звернення 

громадян» (щодо обов’язкового реагування суб’єктів владних повноважень 

на електронні народні ініціативи (петиції), реєстр. № 1177 від 02.12.2014 р., 

внесений народним депутатом України Фаєрмарком С.О. 

 4. Заслуховування інформації Міністерства юстиції України про стан 

підготовки проекту Національної стратегії у сфері прав людини на виконання 

Указу Президента України від 15 жовтня 2014 року № 811/2014. 

 5. Про стан підготовки слухань в Комітеті на тему: «Стан дотримання 

прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на 

тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій 

українською владою в зоні проведення антитерористичної операції». 

 6. Про затвердження звіту за 2014 рік щодо виконання 3 етапу проекту 

«Зміцнення політичних процесів в Україні» (Компонент ІІ). 

 7. Про звернення Міністерства соціальної політики України щодо 

надання кандидатури від Комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин для включення до складу колегії 

міністерства. 

 8. Про персональний склад Експертної ради Комітету з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради 

України восьмого скликання. 

 9. Різне.  

 

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного засідання 

Комітету: 

 СЛУХАЛИ:  
Секретаря Комітету Рабіновича В.З. про включення в розділ «Різне» 

порядку денного засідання Комітету питання про обговорення матеріалів 

щодо арешту івано-франківського журналіста Руслана Кацоби у зв’язку з 

його публічними виступами проти мобілізації. 

  

 Пропозицію Секретаря Комітету Рабіновича В.З. підтримали усі 

присутні на засіданні члени Комітету. 

 

Перше питання порядку денного: 

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

до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» 

(щодо розширення категорій репресованих, що підлягають реабілітації), 

реєстр. № 1080 від 27.11.2014 р., внесений народними депутатами України 

Бубликом Ю.В., Головком М.Й., Іллєнком А.Ю., Левченком Ю.В., 

Марченком О.О., Осуховським О.І. 

Немиря Г.М. поінформував членів Комітету, що автор законопроекту 

народний депутат України Бублик Ю.В. просить перенести розгляд проекту у 

зв’язку з неможливістю бути присутнім на засіданні Комітету. 
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 УХВАЛИЛИ:    

 Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо розширення 

категорій репресованих, що підлягають реабілітації), реєстр. № 1080 від 

27.11.2014 р., внесений народними депутатами України Бубликом Ю.В., 

Головком М.Й., Іллєнком А.Ю., Левченком Ю.В., Марченком О.О., 

Осуховським О.І., зняти з порядку денного засідання Комітету. 

 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Друге питання порядку денного: 

 СЛУХАЛИ:  

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

Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та 

деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам 

політичних репресій, реєстр. № 1170 від 02.12.2014 р., внесений народним 

депутатом України Шухевичем Ю.Р. 

 

 В обговоренні питання взяли участь: Андріанова А.О., Джемілєв М., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Севастьянова Н.І., Солових Н.Г.,            

Тимошенко Ю.В., Шухевич Ю.Р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні» та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат 

жертвам політичних репресій, реєстр. № 1170 від 02.12.2014 р., внесений 

народним депутатом України Шухевичем Ю.Р., за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу. 

2) Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні визначити 

народного депутата України, Голову Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Немирю Г.М. 

  

Результати голосування: 

«за» - 6 (Брензович В.І., Джемілєв М., Немиря Г.М., Пацкан В.В.,  

Рабінович В.З., Тимошенко Ю.В.). 

Логвинський Г.В. не голосував. 

  

Третє питання порядку денного: 

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

Закону України «Про звернення громадян» (щодо обов’язкового реагування 

суб’єктів владних повноважень на електронні народні ініціативи (петиції), 
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реєстр. № 1177 від 02.12.2014 р., внесений народним депутатом України 

Фаєрмарком С.О. 

Немиря Г.М. поінформував членів Комітету, що автор законопроекту 

народний депутат України Фаєрмарк С.О. просить зняти законопроект з  

розгляду на засіданні Комітету у зв’язку з його відкликанням. 

 

УХВАЛИЛИ:   

 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про звернення 

громадян» (щодо обов’язкового реагування суб’єктів владних повноважень 

на електронні народні ініціативи (петиції), реєстр. № 1177 від 02.12.2014 р., 

внесений народним депутатом України Фаєрмарком С.О., зняти з порядку 

денного засідання Комітету. 

 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

  

Четверте питання порядку денного: 

 СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про інформацію Міністерства юстиції 

України щодо стану підготовки проекту Національної стратегії у сфері прав 

людини на виконання Указу Президента України від 15 жовтня 2014 року № 

811/2014. 

 

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

Пацкан В.В., Севастьянова Н.І., Тимошенко Ю.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Інформацію Міністерства юстиції України щодо стану підготовки 

проекту Національної стратегії у сфері прав людини взяти до відома. 

2) Провести слухання в Комітеті з обговорення проекту Національної 

стратегії у сфері прав людини. 

3) Членам Комітету до 13 лютого п.р. подати пропозиції щодо дати 

проведення комітетських слухань. 

 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

 СЛУХАЛИ: 

 Інформацію Голови Комітету Немирі Г.М. про стан підготовки слухань 

в Комітеті на тему: «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та 

громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території 

України та на території, не контрольованій українською владою в зоні 

проведення антитерористичної операції». 
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В обговоренні питання взяли участь: Логвинський Г.В., Немиря Г.М., 

Пацкан В.В., Лутковська В.В., Тимошенко Ю.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію Голови Комітету Немирі Г.М. про стан підготовки 

зазначених слухань в Комітеті взяти до відома. 

 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

 СЛУХАЛИ: 

 Звіт директора Міжнародного республіканського інституту (IRI) 

Майкла Дракмана щодо виконання 3 етапу проекту міжнародної технічної 

допомоги «Зміцнення політичних процесів в Україні» (Компонент ІІ). 

 

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

Пацкан В.В., Тимошенко Ю.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин затверджує результати 

поточного моніторингу впровадження 3 етапу проекту міжнародної технічної 

допомоги «Зміцнення політичних процесів в Україні» (Компонент ІІ) за 

період з 1 липня 2014  р. по 31 грудня  2014 р. 

2) Направити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

відповідні листи щодо результатів моніторингу виконання зазначеного 

проекту міжнародної технічної допомоги з 1 липня 2014  р. по 31 грудня  

2014 р. 

 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення 

Міністерства соціальної політики України щодо надання кандидатури від 

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин для включення до складу колегії міністерства. 

 

УХВАЛИЛИ:   

 Делегувати до складу колегії Міністерства соціальної політики України 

Першого заступника голови Комітету, голову підкомітету з питань зв’язків з 

українцями, які проживають за кордоном Пацкана Валерія Васильовича. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 
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Восьме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Немирю Г.М. про персональний склад 

Експертної ради Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

УХВАЛИЛИ:   

 Затвердити персональний склад Експертної ради Комітету з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної 

Ради України восьмого скликання. 

 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ:  
Секретаря Комітету Рабіновича В.З. щодо арешту івано-франківського 

журналіста Руслана Коцаби у зв’язку з його публічними виступами проти 

мобілізації. 

  

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

Пацкан В.В., Рабінович В.З. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Доручити Першому заступнику голови Комітету Пацкану В.В., 

Секретарю Комітету Рабіновичу В.З., Уповноваженому Верховної Ради 

України з прав людини Лутковській В.В. (за її згодою) провести зустріч з 

керівництвом Служби безпеки України стосовно дотримання прав 

заарештованого івано-франківського журналіста Руслана Коцаби та відвідати 

його у місті тримання під вартою. 

 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

  

 

Голова Комітету                                                         Немиря Г.М. 


