
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 26 

 

 

                21 вересня 2016  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., 

Тимошенко Ю.В., Фельдман О.Б.);  

 працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Березюк О.П., 

Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

 

- на розгляд першого питання: 

Мусій Олег Степанович - народний депутат України (відсутній); 

Парубій Андрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Гринів Ігор Олексійович – народний депутат України (відсутній); 

Шухевич Юрій-Богдан Романович – народний депутат України; 

Іллєнко Андрій Юрійович – народний депутат України (відсутній); 

Соляр Володимир Миронович – народний депутат України (відсутній); 

Осуховський Олег Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Марченко Олександр Олександрович – народний депутат України 

(відсутній); 

Устименко Сергій Олександрович – заступник Міністра соціальної 

політики України з питань Європейської інтеграції; 

Тарасова Олександра Станіславівна – начальник управління у справах 

ветеранів та учасників АТО Міністерства соціальної політики України; 

Суліма Оксана Василівна – начальник управління у справах людей 

похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної 

політики України; 

Смірнова Олена Львівна – заступник керівника Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Тиліщак Володимир Семенович – заступник голови Українського 

інституту національної пам’яті України; 
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Рябенко Сергій Дмитрович - головний спеціаліст відділу правового 

забезпечення Українського інституту національної пам’яті; 

Кагляк-Мейдмані Ярослава Олексіївна – заступник начальника 

управління – начальник відділу з питань діяльності органів державної влади 

та державного управління Управління конституційного та адміністративного 

законодавства Департаменту публічного права Міністерства юстиції України. 

 

- на розгляд другого питання: 

Савченко Надія Вікторівна – народний депутат України (відсутня); 

Івченко Вадим Євгенович – народний депутат України (відсутній); 

Абдуллін Олександр Рафкатович – народний депутат України 

(відсутній); 

Кожем’якін Андрій Анатолійович – народний депутат України 

(відсутній); 

Євтушок Сергій Миколайович – народний депутат України (відсутній); 

Бухарев Владислав Вікторович – народний депутат України (відсутній); 

Шухевич Юрій-Богдан Романович – народний депутат України; 

Марченко Олександр Олександрович – народний депутат України 

(відсутній). 

 

- на розгляд третього питання: 

Шухевич Юрій-Богдан Романович – народний депутат України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Устименко Сергій Олександрович – заступник Міністра соціальної 

політики України з питань Європейської інтеграції; 

 Суліма Оксана Василівна – начальник управління у справах людей 

похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної 

політики України; 

Шеварнадзе Георгій Георгійович – заступник начальника відділу по 

взаємодії з Державною міграційною службою Міністерства внутрішніх справ 

України; 

Палієнко Олена Іванівна – начальник відділу реєстрації та еміграції 

Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної 

міграційної служби України. 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Садаєв Салман Аюбович – голова комісії з міжнаціональних відносин 

та культурного розмаїття Громадської ради при Міністерстві культури 

України, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Діаспора 

чеченського народу»; 

Мекахаль Наталія – представник ГО «Інститут міжнародних 

досліджень і співробітництва». 

 

- на розгляд шостого питання: 
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Тиліщак Володимир Семенович – заступник голови Українського 

інституту національної пам’яті України; 

Рябенко Сергій Дмитрович - головний спеціаліст відділу правового 

забезпечення Українського інституту національної пам’яті. 

 

- присутні на засіданні: 

Дракман Майкл - голова Представництва Міжнародного 

республіканського інституту в Україні (IRI); 

Бик Тарас - керівник програм та спеціаліст з проведення досліджень 

Міжнародного республіканського інституту (IRI). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (щодо реабілітації дітей 

жертв політичних репресій), реєстр. № 4979, внесений народними 

депутатами України Мусієм О.С., Парубієм А.В. та іншими народними 

депутатами. 

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

громадян" (щодо посилення захисту прав учасників бойових дій та 

антитерористичної операції, членів сімей Героїв Небесної Сотні при розгляді 

звернень громадян), реєстр. № 4761, внесений народними депутатами 

України Савченко Н.В., Івченком В.Є. та іншими народними депутатами. 

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

громадян" щодо строків розгляду звернень громадян, реєстр. № 2510а, 

внесений народним депутатом Шухевичем Ю.Р. 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 6-1 Закону України "Про 

свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", реєстр. 

№ 4920, внесений Кабінетом Міністрів України.  

5. Про проведення слухань в Комітеті на тему: «Стан реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 року» (5 жовтня 2016 року). 

6. Про Звернення Українського інституту національної пам’яті щодо 

презентації на засіданні Комітету проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні» (нова редакція). 

7. Про звернення Міністерства культури України щодо кандидатури 

представника Комітету до персонального складу: 

Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо 

реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 року; 

Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з 

питань національних меншин, освіти і культури. 

8. Про звернення Міжнародного Республіканського Інституту щодо 

погодження Комітетом (бенефіціаром проекту) плану закупівлі товарів, робіт 
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і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги в 

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

9. Різне. 

 

Перше 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" 

(щодо реабілітації дітей жертв політичних репресій), реєстр. № 4979, 

внесений народними депутатами України Мусієм О.С., Парубієм А.В. та 

іншими народними депутатами. 

 

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

Пантєлєєва О.О., Пацкан В.В., Смірнова О.Л.,  Суслова І.М., Тарасова О.С., 

Устименко С.О., Шухевич Ю.Р. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні" (щодо реабілітації дітей жертв політичних репресій), реєстр. № 

4979, внесений народними депутатами України Мусієм О.С., Парубієм А.В. 

та іншими народними депутатами, 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 проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про звернення громадян" (щодо посилення захисту прав 

учасників бойових дій та антитерористичної операції, членів сімей Героїв 

Небесної Сотні при розгляді звернень громадян), реєстр. № 4761, внесений 

народними депутатами України Савченко Н.В., Івченком В.Є. та іншими 

народними депутатами. 

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

Пацкан В.В., Смірнова О.Л., Тарасова О.С., Шухевич Ю.Б. 

За наслідками обговорення законопроекту (реєстр. № 4761) членами 

Комітету не ухвалено пропозицій про прийняття Верховною Радою України 

щодо цього законопроекту одного з рішень, передбачених статтею 114 

Регламенту Верховної Ради України.  

 

Третє питання порядку денного: 
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СЛУХАЛИ:  

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

Закону України "Про звернення громадян" щодо строків розгляду звернень 

громадян, реєстр. № 2510а, внесений народним депутатом Шухевичем Ю.Р. 

В обговоренні питання взяли участь: Шухевич Ю.Р. (ініціатор 

законопроекту), Немиря Г.М., Пацкан В.В., Суслова І.М.   

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо строків розгляду 

звернень громадян, реєстр. № 2510а, внесений народним депутатом 

Шухевичем Ю.Р., 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. 

 

Четверте питання порядку денного: 

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

статті 6-1 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні", реєстр. № 4920, внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

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

Пацкан В.В., Сімон В.П., Устименко С.О. 

За наслідками обговорення законопроекту (реєстр. № 4920) членами 

Комітету не ухвалено пропозицій про прийняття Верховною Радою України 

щодо цього законопроекту одного з рішень, передбачених статтею 114 

Регламенту Верховної Ради України.  

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проведення слухань в Комітеті на 

тему: «Стан реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» (5 

жовтня 2016 року). 

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Логвинський Г.В., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Сімон В.П. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Провести 5 жовтня 2016 року слухання в Комітеті на тему: «Стан 

реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 року». 
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         Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення Українського інституту 

національної пам’яті щодо презентації на засіданні Комітету проекту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні» (нова редакція). 

Інформацію надавав Тиліщак Володимир Семенович – заступник 

голови Українського інституту національної пам’яті України. 

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

Рябенко С.Д., Тиліщак В.С, Шухевич Ю.Р. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення Міністерства культури 

України щодо кандидатури представника Комітету до персонального складу 

Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 року та Української частини 

Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, 

освіти і культури. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Делегувати до складу Міжвідомчої робочої групи з питань 

виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 

українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 

року народного депутата України, Першого заступника голови Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Пацкана Валерія Васильовича. 

2) Делегувати до складу Української частини Двосторонньої 

українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і 

культури народного депутата України, Першого заступника голови Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Пацкана Валерія Васильовича.  

         Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Восьме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення Міжнародного 

Республіканського Інституту щодо погодження Комітетом (бенефіціаром 

проекту) плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти 
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міжнародної технічної допомоги в рамках проекту «Зміцнення політичних 

процесів в Україні» (Компонент ІІ)». 

Інформацію надавав Дракман Майкл - голова Представництва 

Міжнародного республіканського інституту в Україні (IRI). 

В обговоренні питання взяли участь: Бик Т., Дракман М.,   

Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Погодити план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються 

за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках проекту «Зміцнення 

політичних процесів в Україні» (Компонент ІІ)». 

2) Направити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

відповідний лист щодо погодження зазначеного плану закупівлі.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

щодо кандидатури представника Комітету до складу робочої групи з питань 

підготовки проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів щодо 

вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Делегувати до складу робочої групи з питань підготовки проектів 

законів та підзаконних нормативно-правових актів щодо вдосконалення 

національного законодавства України стосовно захисту прав людини  

внутрішньо переміщених осіб народного депутата України, Голову Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Немирю Григорія Михайловича; народного 

депутата України, заступника голови Комітету Верховної Ради України з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, 

голову підкомітету з міжнародно-правових питань та внутрішньо 

переміщених осіб Логвинського Георгія Володимировича; головного 

консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Бузницького 

Юрія Васильовича. 

         Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                             Немиря Г.М. 


