
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 17 

 

 

                     7  жовтня 2015 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., Пацкан В.В., 

Суслова І.М., Чубаров Р.А., (відсутні – Джемілєв М., Рабінович В.З., 

Фельдман О.Б., Тимошенко Ю.В.);  

 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: 

Лук’яненко Жанна Володимирівна – представник Уповноваженого з 

питань дотримання прав внутрішньо переміщених осіб; 

Науменко Наталія Миколаївна – директор Департаменту у справах 

іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України. 

 

- на розгляд другого питання: 

Майоров Михайло Олександрович – директор Департаменту організації 

застосування цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій; 

Сіренко Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст відділу 

паспортизації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території 

Державної міграційної служби України; 

Куришко Ольга Миколаївна – юрист Ресурсного центру для допомоги 

переселенцям при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. 

 

- на розгляд третього питання: 

Парубій Андрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Лапін Ігор Олександрович – народний депутат України; 

Бондар Михайло Леонтійович – народний депутат України (відсутній); 

Левус Андрій Мар’янович – народний депутат України (відсутній); 
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Величкович Микола Романович – народний депутат України 

(відсутній); 

Висоцький Сергій Віталійович – народний депутат України (відсутній); 

Соляр Володимир Миронович – народний депутат України (відсутній); 

Тимошенко Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Веселова Наталія Василівна – народний депутат України; 

Чихайда Василь Сергійович – головний консультант Управління 

правового забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби 

України; 

Лукашук Микола Михайлович – провідний спеціаліст Управління 

прикордонного контролю Адміністрації Державної прикордонної служби 

України; 

Розмазнін Олександр Петрович – заступник начальника Головного 

командного центу Збройних сил України – головний оперативний черговий; 

Коломієць Олександр Володимирович – заступник начальника відділу 

спеціальних митних процедур Департаменту організації митного контролю 

та оформлення Державної фіскальної служби України; 

Єрмаков Олег Ігорович – начальник юридичного управління Служби 

безпеки України; 

Пиняк Сергій Іванович – заступник начальника відділу з питань 

діяльності органів державної влади та організація управління Міністерства 

юстиції України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

 Княжицький Микола Леонідович – народний депутат України 

(відсутній). 

 

- присутні на засіданні: 

Демірджаєв Азіз Наріманович – представник ОБСЄ в Україні; 

Гладка Катерина Юріївна – представник Верховного комісара ОБСЄ у 

справах національних меншин в Україні; 

Глоба Богдан – виконавчий директор ГО «Точка опори»; 

Мамутов Сулейман – представник ГО «Право на захист»; 

Алєксєєнко Марія – представник ГО «Право на захист»; 

Самарська Яна – представник ГО «Відкрито». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про біженців 

та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" щодо 

вдосконалення процедури документування осіб, реєстр. № 3155, внесений 

Кабінетом Міністрів України. 
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2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, 

реєстр. № 2331а, внесений Кабінетом Міністрів України. 

3. 

3.1) Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України" щодо удосконалення законодавства про 

тимчасово окуповані території, реєстр. № 2004а (доопрацьований), внесений 

народними депутатами України Парубієм А.В., Лапіним І.О., Бондарем Л.М., 

Левусом А.М., Величковичем М.Р., Висоцьким С.В., Соляром В.М., 

Тимошенком Ю.В. 

3.2) Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України" щодо скасування перепусток та визначення 

прозорих правил переміщення осіб та вантажів (товарів) через тимчасово 

окуповану територію, реєстр. № 2004а-1, внесений народним депутатом 

України Веселовою Н.В. 

4. Проект Постанови про визнання геноциду кримськотатарського 

народу, реєстр. № 2493а, внесений народним депутатом України 

Княжицьким М.Л. 

5. Проект Постанови про визнання та засудження репресій органів 

радянської військової адміністрації, здійснених проти угорців та німців 

Закарпаття під час Другої світової війни та у повоєнний час, реєстр. № 2390а, 

внесений народним депутатом України Брензовичем В.І.  

6. Про проведення в листопаді 2015 року парламентських слухань 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». 

7. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

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

Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту" щодо вдосконалення процедури документування осіб, 

реєстр. № 3155, внесений Кабінетом Міністрів України. 

В обговоренні питання взяли участь: Науменко Н.М. (представник 

суб’єкта права законодавчої ініціативи), Брензович В.І., Лук’яненко Ж.В.,  

Немиря Г.М., Пацкан В.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту" щодо вдосконалення процедури документування 
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осіб, реєстр. № 3155, внесений Кабінетом Міністрів 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. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Друге питання порядку денного: 

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

законодавчих актів України щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб, реєстр. № 2331а, внесений Кабінетом Міністрів України. 

В обговоренні питання взяли участь: Науменко Н.М. (представник 

суб’єкта права законодавчої ініціативи), Бузницький Ю.В., Логвинський Г.В., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 2331а, внесений Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

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. 

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 забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України" щодо удосконалення 

законодавства про тимчасово окуповані території, реєстр. № 2004а 

(доопрацьований), внесений народними депутатами України    Парубієм А.В., 

Лапіним І.О., Бондарем Л.М., Левусом А.М., Величковичем М.Р., Висоцьким 

С.В., Соляром В.М., Тимошенком Ю.В., та проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України" щодо скасування 

перепусток та визначення прозорих правил переміщення осіб та вантажів 

(товарів) через тимчасово окуповану територію, реєстр. № 2004а-1, внесений 

народним депутатом України Веселовою Н.В. 
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В обговоренні питання взяли участь: Лапін І.О. (представник групи 

ініціаторів законопроекту, реєстр. № 2004а), Веселова Н.В. (ініціатор 

законопроекту, реєстр. № 2004а-1), Єрмаков О.І., Логвинський Г.В., 

Лук’яненко Ж.В., Мамутов С., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Розмазнін О.П., 

Суслова І.М., Чихайда В.С., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо 

удосконалення законодавства про тимчасово окуповані території, реєстр. № 

2004а (доопрацьований), внесений народними депутатами України Парубієм 

А.В., Лапіним І.О., Бондарем Л.М., Левусом А.М., Величковичем М.Р., 

Висоцьким С.В., Соляром В.М., Тимошенком Ю.В., та проект Закону про 

внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян 

та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо 

скасування перепусток та визначення прозорих правил переміщення осіб та 

вантажів (товарів) через тимчасово окуповану територію, реєстр. № 2004а-1, 

внесений народним депутатом України Веселовою Н.В., за результатами 

розгляду у першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

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. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Постанови про визнання 

геноциду кримськотатарського народу, реєстр. № 2493а, внесений народним 

депутатом України Княжицьким М.Л. 

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Немиря Г.М., 

Пацкан В.В., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про 

визнання геноциду кримськотатарського народу, реєстр. № 2493а, внесений 

народним депутатом України Княжицьким М.Л., прийняти за основу і в 

цілому. 

2) Висновок з цього питання направити Комітету Верховної Ради 

України з питань культури і духовності, визначеного головним з підготовки 

даного законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 
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П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Постанови про визнання та 

засудження репресій органів радянської військової адміністрації, здійснених 

проти угорців та німців Закарпаття під час Другої світової війни та у 

повоєнний час, реєстр. № 2390а, внесений народним депутатом України 

Брензовичем В.І. 

  

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про 

визнання та засудження репресій органів радянської військової адміністрації, 

здійснених проти угорців та німців Закарпаття під час Другої світової війни 

та у повоєнний час, реєстр. № 2390а, внесений народним депутатом України 

Брензовичем В.І., прийняти за основу і в цілому. 

2) Співдоповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

народного депутата України, Голову підкомітету з питань міжнаціональних 

відносин Брензовича Василя Івановича. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проведення в листопаді 2015 року 

парламентських слухань 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». 

 

УХВАЛИЛИ:   

Внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови про 

проведення 19 листопада 2015 року парламентських слухань 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». 

 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

(Довідка: проект Постанови про проведення парламентських слухань 

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» (19 листопада 2015 року), 

зареєстровано 8 жовтня 2015 року, реєстр. № 3263). 
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Різне: 

 

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

ініціювання створення у складі Конституційної комісії при Президентові 

України робочої групи з питань Автономної Республіки Крим. 

  

УХВАЛИЛИ:   

Підтримати пропозицію щодо ініціювання створення у складі 

Конституційної комісії при Президентові України робочої групи з питань 

Автономної Республіки Крим. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Першого заступника голови Комітету Пацкана В.В. про пропозицію 

Офісу Ради Європи щодо створення робочої групи з доопрацювання Закону 

України «Про захист персональних даних». 

 

УХВАЛИЛИ:   

Підтримати пропозицію Офісу Ради Європи щодо створення робочої 

групи з доопрацювання Закону України «Про захист персональних даних». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  

Голову підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації 

Суслову І.М. про проведення 3 листопада 2015 року круглого столу на тему: 

«Жінки, мир, безпека: 15 років з прийняття Резолюції ГА ООН 1325». 

 

УХВАЛИЛИ:   

Підтримати пропозицію щодо проведення 3 листопада 2015 року 

круглого столу на тему: «Жінки, мир, безпека: 15 років з прийняття 

Резолюції ГА ООН 1325». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                  Немиря Г.М. 

 

 


