
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 19 

 

 

             11 листопада 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., Рабінович В.З., Чубаров Р.А., (відсутні – Джемілєв М., 

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: 

Веселова Наталія Василівна – народний депутат України (відсутня); 

Кобцев Михайло Валентинович – народний депутат України 

(відсутній); 

Маркевич Ярослав Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Мельничук Іван Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Лутковська Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини; 

Смірнова Олена Львівна – заступник керівника Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Кушнір Ірина Володимирівна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань підготовки конституційних 

подань та дотримання права на доступ до публічної інформації; 

Собко Анатолій Володимирович – начальник управління призову та 

комплектування Головного управління Генерального штабу Збройних сил 

України; 

Криштоп Юлія Володимирівна - заступник директора Департаменту з 

питань громадянства, реєстрації та роботи з громадянами з тимчасово 

окупованої території України – начальник відділу громадянства Державної 

міграційної служби України; 
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Запольська Наталія Михайлівна – керівник Департаменту з питань 

громадянства Адміністрації Президента України; 

Цибулько Олеся Сергіївна – помічник-консультант народного депутата 

України Веселової Н.В. 

 

- на розгляд другого  питання: 

Дзюблик Павло Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Мацола Роман Миколайович – народний депутат України (відсутній); 

Кривенко Вадим Валерійович – народний депутат України (відсутній); 

Дір Лариса Володимирівна – директор Департаменту світового 

українства та культурно-гуманітарного співробітництва Міністерства 

закордонних справ України. 

 

- на розгляд третього  питання: 

Дмитренко Олег Миколайович – народний депутат України (відсутній). 

 

- на розгляд четвертого  питання: 

Сюмар Вікторія Петрівна – народний депутат України (відсутня); 

Соболєв Єгор Вікторович – народний депутат України (відсутній); 

Гопко Ганна Миколаївна – народний депутат України (відсутня); 

Кривенко Віктор Миколайович – народний депутат України 

(відсутній); 

Заліщук Світлана Петрівна – народний депутат України (відсутня); 

Найєм Мустафа-Масі – народний депутат України (відсутній); 

Лещенко Сергій Анатолійович – народний депутат України (відсутній). 

 

- на розгляд п’ятого  питання: 

Подюк Михайло Євгенович – заступник директора Департаменту 

релігій і національностей Міністерства культури України; 

Ходаківський Володимир Дмитрович - начальник відділу національних 

меншин та української діаспори Міністерства культури України; 

 

- присутні на засіданні: 

Виноградова Олена Юріївна – експерт Всеукраїнської благодійної 

фундації «Право на захист»; 

Салахова Яна – представник Міжнародної організації з міграції  (МОМ) 

в Україні; 

Глоба Богдан – виконавчий директор Всеукраїнської благодійної 

організації «Точка опори». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про 

громадянство України" (щодо встановлення спрощеного порядку прийняття 
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до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять 

військову службу у Збройних Силах України), реєстр. № 2847 (друге 

читання). 

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

закордонних українців" (щодо набуття статусу неповнолітніми), реєстр. № 

3029, внесений народними депутатами України Дзюбликом П.В.,         

Мацолою Р.М., Кривенком В.В. 

3. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо удосконалення кваліфікації злочинів з ознаками національної, расової 

чи релігійної ненависті або ворожнечі, реєстр. № 2314а, внесений народним 

депутатом України Дмитренком О.М. 

4. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення державного контролю за 

дотриманням права на доступ до публічної інформації, захист персональних 

даних та звернення громадян, реєстр. № 2043а, внесений народними 

депутатами України Сюмар В.П., Соболєвим Є.В., Гопко Г.М.,        

Кривенком В.М.,   Заліщук С.П., Найємом М.М., Лещенком С.А. 

5. Заслуховування інформації Міністерства культури України щодо 

інституційного забезпечення прав національних меншин у ході 

децентралізації та міжрегіонального співробітництва. 

6. Про звернення народного депутата України, Голови постійної 

делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Ар’єва В.І. щодо 

підготовки та внесення до Верховної Ради України законопроекту 

спрямованого на врегулювання питання зниклих безвісті осіб відповідно до 

Резолюції ПАРЕ 2067 (2015) «Зниклі особи під час конфлікту в Україні». 

7. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

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

до статті 9 Закону України "Про громадянство України" (щодо встановлення 

спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб 

без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах 

України), реєстр. № 2847 (друге читання). 

В обговоренні питання взяли участь: Бузницький Ю.В.,         

Лутковська В.В., Немиря Г.М., Цибулько О.С. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

зміни до статті 9 Закону України "Про громадянство України" (щодо 

встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України 

іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у 

Збройних Силах України), реєстр. № 2847, прийняти у другому читанні та в 

цілому як Закон в редакції запропонованій Комітетом. 
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2) Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання 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., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., 

Суслова І.М., Чубаров Р.А.). 

Рабінович В.З. не голосував. 

 

Друге питання порядку денного: 

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

Закону України "Про закордонних українців" (щодо набуття статусу 

неповнолітніми), реєстр. № 3029, внесений народними депутатами України  

Дзюбликом П.В., Мацолою Р.М., Кривенком В.В. 

В обговоренні питання взяли участь: Дір Л.В., Лутковська В.В.,   

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

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про закордонних українців" (щодо набуття статусу 

неповнолітніми), реєстр. № 3029, внесений народними депутатами України  

Дзюбликом П.В., Мацолою Р.М., Кривенком В.В., 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. 

Результати голосування: 

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

Суслова І.М., Чубаров Р.А.). 

Рабінович В.З. не голосував. 

 

Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

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

Кримінального кодексу України щодо удосконалення кваліфікації злочинів з 

ознаками національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі, 

реєстр. № 2314а, внесений народним депутатом України Дмитренком О.М. 

В обговоренні питання взяли участь: Глоба Б., Логвинський Г.В., 

Лутковська В.В., Немиря Г.М., Салахова Я. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Висновок (зауваження та пропозиції) до проекту Закону про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення кваліфікації 

злочинів з ознаками національної, расової чи релігійної ненависті або 

ворожнечі, реєстр. № 2314а, внесений народним депутатом України 
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Дмитренком О.М., надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, визначеного 

головним з підготовки даного законопроекту на розгляд Верховної Ради 

України. 

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 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

державного контролю за дотриманням права на доступ до публічної 

інформації, захист персональних даних та звернення громадян, реєстр. № 

2043а, внесений народними депутатами України Сюмар В.П., Соболєвим 

Є.В., Гопко Г.М., Кривенком В.М., Заліщук С.П., Найємом М.М., Лещенком 

С.А. 

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

Пацкан В.В., Рабінович В.З., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення державного контролю за дотриманням права на доступ до 

публічної інформації, захист персональних даних та звернення громадян, 

реєстр. № 2043а, внесений народними депутатами України Сюмар В.П., 

Соболєвим Є.В., Гопко Г.М., Кривенком В.М., Заліщук С.П., Найємом М.М., 

Лещенком С.А., прийняти за основу. 

2) Висновок з цього питання надіслати Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 

визначеного головним з підготовки даного законопроекту на розгляд 

Верховної Ради України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Інформацію Міністерства культури України щодо інституційного 

забезпечення прав національних меншин у ході децентралізації та 

міжрегіонального співробітництва. 

Надавав інформацію: Подюк Михайло Євгенович - заступник 

директора Департаменту релігій і національностей Міністерства культури 

України. 

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

Подюк М.Є. 
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УХВАЛИЛИ:  

1) Інформацію Міністерства культури України щодо інституційного 

забезпечення прав національних меншин у ході децентралізації та 

міжрегіонального співробітництва взяти до відома. 

2) Звернутись до Кабінету Міністрів України щодо необхідності 

створення спеціального центрального органу виконавчої влади у сфері 

етнополітики. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення народного депутата 

України, Голови постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи 

Ар’єва В.І. щодо підготовки та внесення до Верховної Ради України 

законопроекту, спрямованого на врегулювання питання зниклих безвісті осіб 

відповідно до Резолюції ПАРЕ 2067 (2015) «Зниклі особи під час конфлікту в 

Україні». 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

Звернутись до Міністерства юстиції України щодо розробки 

законопроекту, спрямованого на врегулювання питання зниклих безвісті осіб 

відповідно до Резолюції ПАРЕ 2067 (2015) «Зниклі особи під час конфлікту в 

Україні». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Різне: 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. щодо ініціативи Харківської 

правозахисної групи, Київського діалогу та Фонду «Відродження» про 

проведення круглого столу для представлення розроблених 

правозахисниками рекомендацій щодо прав людини в період військового 

конфлікту та реформ.  

 

УХВАЛИЛИ:    

Підтримати пропозицію Харківської правозахисної групи, Київського 

діалогу та Фонду «Відродження» щодо проведення круглого столу для 

представлення розроблених правозахисниками рекомендацій щодо прав 

людини в період військового конфлікту та реформ.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

(Дата проведення круглого столу уточнюється). 
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СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про запрошення  Представництва УВКБ 

ООН двох народних депутатів - членів Комітету для участі у конференції із 

забезпечення права кожного на громадянство: «Роль парламенту в 

запобіганні та усуненні безгромадянства», яка відбудеться 26-27 листопада 

2015 року в м. Кейп Таун (Південна Африка). 

 

УХВАЛИЛИ:  

Делегувати для участі у конференції із забезпечення права кожного на 

громадянство: «Роль парламенту в запобіганні та усуненні безгромадянства», 

яка відбудеться 26-27 листопада 2015 року в м. Кейп Таун (Південна Африка) 

членів Комітету Суслову Ірину Миколаївну та Брензовича Василя Івановича. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проведення виїзного засідання 

Комітету у м. Краматорську Донецької області з питання забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Провести виїзне засідання Комітету у м. Краматорську Донецької 

області з питання забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

(Дата проведення виїзного засідання уточнюється). 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про затвердження положення про 

Експертну раду при Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити положення про Експертну раду при Комітеті Верховної 

Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. про ситуацію, що 

склалася з виконанням Україною рішень Європейського суду з прав людини. 

 

УХВАЛИЛИ:  
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Підготувати пропозиції про внесення змін до чинного законодавства 

щодо парламентського контролю за виконанням рішень Європейського суду 

з прав людини. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  

Секретаря  Комітету Рабіновича В.З. щодо ситуації з дотриманням прав 

івано-франківського журналіста Руслана Коцаби, який продовжує 

утриматися під вартою. 
 

УХВАЛИЛИ:   

          Звернутись до Генеральної прокуратури України про надання правової 

оцінки щодо встановлення кваліфікації злочину по обвинуваченню івано-

франківського журналіста  Руслана  Коцаби. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                               Немиря Г.М. 

 

 


