
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 10 

 

 

      13 травня 2015 р.    14.30 

           

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

 

 

 ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

 ПРИСУТНІ: 

 члени Комітету – Джемілєв М., Логвинський Г.В., Пацкан В.В.,      

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

Фельдман О.Б.); 

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

Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Стеценко Н.В., Теплюк В.С. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

 Лубківський Маркіян – радник голови Служби безпеки України; 

Вовк Василь Васильович – начальник Головного слідчого управління 

Служби безпеки України. 

 

- на розгляд другого питання: 

 Бабенко Валерій Борисович – народний депутат України (відсутній); 

 Веселова Наталія Василівна – народний депутат України (відсутня); 

 Гончаренко Олексій Олексійович – народний депутат України 

(відсутній); 

 Данченко Олександр Іванович – народний депутат України 

(відсутній); 

 Кишкар Павло Миколайович – народний депутат України (відсутній); 

 Левченко Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

 Ленський Олексій Олексійович – народний депутат України 

(відсутній); 

 Лук’янчук Руслан Валерійович  – народний депутат України 

(відсутній); 

 Матузко Олена Олександрівна – народний депутат України 

(відсутня); 

 Мельничук Іван Іванович – народний депутат України (відсутній); 
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 Опанасенко Олександр Валерійович – народний депутат України 

(відсутній); 

 Семенуха Роман Сергійович – народний депутат України (відсутній); 

 Шимків Дмитро Анатолійович – заступник Глави Адміністрації 

Президента  України; 

 Горностай Марія Павлівна -  радник  Адміністрації Президента  

України; 

 Килимник Євген Любомирович – завідувач відділом стратегічного 

планування реформ Головного департаменту з питань впровадження реформ 

Адміністрації Президента  України;. 

 Чередниченко Микола Станіславович – заступник начальника 

управління ІТ-забезпечення Міністерства фінансів 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; 

 Лобойко Сергій – керівник Центру розвитку інновацій Києво-

Могилянської академії; 

 Афанасьєва Вікторія  - представник групи «Електронна демократія. 

Реанімаційний пакет реформ»; 

 Конашевич Олексій  - представник групи «Електронна демократія. 

Реанімаційний пакет реформ»; 

 Яригін Сергій Валентинович - Голова ВГО "Українське Піратське 

Співтовариство"; 

 Побігущий Роман – помічник-консультант народного депутата 

України Семенухи Р.С. 

 

- на розгляд третього питання: 

Ляшко Олег Валерійович – народний депутат України (відсутній); 

Макар’ян Давид Борисович – народний депутат України (відсутній); 

Чорновол Тетяна Миколаївна – народний депутат України (відсутня); 

Запольська Наталія Михайлівна – керівник Департаменту з питань 

громадянства Адміністрації Президента України; 

Криштоп Юлія Володимирівна - заступник директора Департаменту з 

питань громадянства, реєстрації та роботи з громадянами з тимчасово 

окупованої території України Державної міграційної служби України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Ляшко Олег Валерійович – народний депутат України (відсутній); 

Вовк Віктор Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Лозовой Андрій Сергійович – народний депутат України (відсутній); 

Кириченко Олексій Миколайович – народний депутат України 

(відсутній); 
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Скуратовський Сергій Іванович – народний депутат України 

(відсутній); 

Чижмарь Юрій Васильович – народний депутат України (відсутній); 

Попов Ігор Володимирович – народний депутат України (відсутній); 

Перникоза Сергій Володимирович – представник Асоціації УМДПЛ. 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Ярош Дмитро Анатолійович – народний депутат України (відсутній); 

  Язловицька-Михайлова Ольга Володимирівна - головний спеціаліст 

Управління конституційного та адміністративного законодавства 

Міністерства юстиції України. 

 

- на розгляд шостого питання: 

Мекахаль Наталія Юріївна – заступник голови правління МГО 

«Інтернаціональний союз»; 

Подюк Михайло Євгенович - заступник директора Департаменту у 

справах релігій та національностей Міністерства культури України; 

Олійник Сергій Дмитрович – начальник відділу аналізу та розвитку 

інформаційного простору управління розвитку інформаційної сфери та 

європейської інтеграції Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України. 

 

                                          ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Заслуховування інформації Служби безпеки України щодо справи 

івано-франківського блогера Руслана Коцаби. 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про звернення 

громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції, реєстр. № 

2299 (друге читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

громадянство України" (щодо спрощення порядку прийняття до 

громадянства України окремих категорій осіб), реєстр. № 1901 (друге 

читання). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обмеження мирних зібрань громадян на території проведення 

антитерористичної операції, реєстр. № 2073, внесений народними депутатами 

Ляшком О.В., Вовком В.І., Лозовим А.С., Кириченком О.М.,    

Скуратовським С.І., Чижмарем Ю.В., Поповим І.В. 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про звернення 

громадян" щодо прав Героїв України та ветеранів війни, реєстр. № 2428, 

внесений народним депутатом України Ярошем Д.А. 

6. Про пропозиції органів виконавчої влади до Рекомендацій 

парламентських слухань на тему: «Роль, значення та вплив громадянського 

суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні». 

 7. Різне.  



 4 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Інформацію Служби безпеки України щодо справи івано-франківського 

блогера  Руслана Коцаби. 

Інформацію надавали: 

Вовк Василь Васильович – начальник слідчого управління Служби 

безпеки України; 

Лубківський Маркіян – радник Голови Служби безпеки України. 

 

Уповноваженим Верховною Радою України з прав людини 

Лутковською В.В. надано додаткову інформацію щодо зустрічі з Коцабою 

Р.П. в умовах СІЗО координатора Уповноваженого у Тернопільській області 

та здійснення моніторингу дотримання його процесуальних прав як 

підозрюваного. 

 

Секретарем Комітету, головою підкомітету з питань прав людини 

Рабіновичем В.З. як ініціатором розгляду питання висловлена власна позиція 

щодо наданої представниками Служби безпеки України інформації. Зокрема, 

висловлено застереження, що надана  інформація по суті залишає без 

відповіді питання стосовно існування достатніх підстав для обвинувачення 

Коцаби Р.П. у вчиненні  кримінальних правопорушень. 

У зв’язку з цим підкомітет з питань прав людини в межах наданих 

повноважень ініціює проведення спеціального засідання підкомітету з метою 

висвітлення обставин обвинувачення Коцаби Р.П. у вчинені кримінальних 

правопорушень та забезпечення дотримання його процесуальних прав як 

підозрюваного.  

  

Підведення підсумків заслуховування зазначеної інформації Головою 

Комітету Немирею Г.М.: 

1) Надану інформацію взяти до відома. 

2) Запропонувати Уповноваженому Верховної Ради України з прав 

людини Лутковській В.В. виступити на засіданні Комітету з інформацією про 

стан дотримання процесуальних прав Коцаби Р.П. як підозрюваного та умови 

його утримання в СІЗО. 

 

Друге питання порядку денного: 

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

Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та 

електронної петиції, реєстр. № 2299 (друге читання). 

В обговоренні питання взяли участь: Конашевич О., Логвинський Г.В., 

Лутковська В.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Побігущий Р., Рабінович В.З., 

Чигрин А.В., Шимків Д.А. 
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УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону Закону про 

внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо 

електронного звернення та електронної петиції, реєстр. № 2299, прийняти у 

другому читанні та в цілому як Закон в редакції запропонованій Комітетом. 

2) Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні визначити 

народного депутата України, Голову Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Немирю Г.М. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Третє питання порядку денного: 

 СЛУХАЛИ:  

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

Закону України "Про громадянство України" (щодо спрощення порядку 

прийняття до громадянства України окремих категорій осіб), реєстр. № 1901 

(друге читання).  

В обговоренні питання взяли участь: Немиря Г.М., Бузницький Ю.В., 

Пацкан В.В., Сімон В.П., Рабінович В.З., Лутковська В.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

 Розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про 

громадянство України" (щодо спрощення порядку прийняття до 

громадянства України окремих категорій осіб), реєстр. № 1901 (друге 

читання), перенести на наступне засідання Комітету. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

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

деяких законодавчих актів України щодо обмеження мирних зібрань 

громадян на території проведення антитерористичної операції, реєстр. № 

2073, внесений народними депутатами Ляшком О.В., Вовком В.І., Лозовим 

А.С., Кириченком О.М., Скуратовським С.І.,  Чижмарем Ю.В., Поповим І.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Відкласти розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обмеження мирних зібрань громадян на 

території проведення антитерористичної операції, реєстр. № 2073, внесеного 

народними депутатами Ляшком О.В., Вовком В.І., Лозовим А.С., 

Кириченком О.М., Скуратовським С.І., Чижмарем Ю.В., Поповим І.В., у 

зв’язку з відсутністю авторів. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 



 6 

П’яте питання порядку денного: 

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

Закону України "Про звернення громадян" щодо прав Героїв України та 

ветеранів війни, реєстр. № 2428, внесений народним депутатом України 

Ярошем Д.А.  

 

УХВАЛИЛИ:   

 Відкласти розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону 

України "Про звернення громадян" щодо прав Героїв України та ветеранів 

війни, реєстр. № 2428, внесеного народним депутатом України Ярошем Д.А., 

у зв’язку з відсутністю автора. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про пропозиції органів виконавчої 

влади до Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Роль, значення та 

вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики 

єдності в Україні». 

 

УХВАЛИЛИ:   

Внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України 

проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських 

слухань на тему: «Роль, значення та вплив громадянського суспільства на 

формування етнонаціональної політики єдності в Україні». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Різне: 

 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про запрошення членів Комітету до 

участі (за згодою) у експертному обговорення з питань внесення змін і 

доповнень до Конституції України в галузі прав людини, ініційоване 

робочою групою з напрацювання пропозицій із конституційного 

регулювання прав, свобод і обов’язків людини та громадянина, яке 

відбудеться 14 травня о 10.00 в Національному Університеті Києво-

Могилянська Академія (вул. Григорія Сковороди, 2, корпус 1, аудиторія 301). 
 

 

 

Голова Комітету                                                                 Немиря Г.М. 


