
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 28 

 

 

               3 листопада 2016 р.    12.00 

               

                          м. Київ, вул. Грушевського, 5, кулуари      

 

 

 ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

 ПРИСУТНІ: 

 члени Комітету – Брензович В.І., Логвинський Г.В., Пацкан В.В., 

Тимошенко Ю.В., Чубаров Р.А., (відсутні – Джемілєв М., Рабінович В.З., 

Суслова І.М., Фельдман О.Б.);  

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

Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Теплюк В.С. 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. 

1.1) Проект Закону про захист прав осіб, які проходять опитування 

(дослідження) на поліграфі, реєстр. № 4094, внесений народним депутатом 

України Тетеруком А.А. 

1.2) Проект Закону про поліграфологічну діяльність, реєстр. № 4094-1, 

внесений народним депутатом України Журжієм А.В. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо першочергового забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб, реєстр. № 4290, внесений народним депутатом    

Левченком Ю.В. 

3. Про проведення комітетських слухань на тему: «Стан банківської 

системи України та невідкладні заходи щодо захисту прав споживачів 

фінансових послуг України». 

4. Про проект рішення Комітету з питання: «Заслуховування інформації 

Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення особам, які належать 

до національних меншин права на навчання рідною мовою чи на вивчення 

рідної мови у державних і комунальних закладах освіти в умовах 

запровадження реформи освіти». 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про захист прав осіб, 

які проходять опитування (дослідження) на поліграфі, реєстр. № 4094, 
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внесений народним депутатом України Тетеруком А.А., та проект Закону про 

поліграфологічну діяльність, реєстр. № 4094-1, внесений народним 

депутатом України Журжієм А.В. 

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

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

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про захист 

прав осіб, які проходять опитування (дослідження) на поліграфі, реєстр. № 

4094, внесений народним депутатом України Тетеруком А.А., та проект 

Закону про поліграфологічну діяльність, реєстр. № 4094-1, внесений 

народним депутатом України Журжієм А.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. 

 

Друге питання порядку денного: 

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

деяких законодавчих актів України щодо першочергового забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 4290, внесений народним 

депутатом Левченком Ю.В. 

В обговоренні питання взяли участь: 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 першочергового 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 4290, 

внесений народним депутатом Левченком Ю.В., за результатами розгляду у 

першому читанні відхилити. 

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:  
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Голову Комітету Немирю Г.М. про проведення комітетських слухань 

на тему: «Стан банківської системи України та невідкладні заходи щодо 

захисту прав споживачів фінансових послуг України». 

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

Пацкан В.В., Тимошенко Ю.В. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Провести 16 листопада 2016 року слухання у комітеті на тему: «Стан 

банківської системи України та невідкладні заходи щодо захисту прав 

споживачів фінансових послуг України». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект рішення Комітету з питання: 

«Заслуховування інформації Міністерства освіти і науки України щодо 

забезпечення особам, які належать до національних меншин права на 

навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і 

комунальних закладах освіти в умовах запровадження реформи освіти». 

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

Пацкан В.В., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Підтримати звернення народних депутатів України, та громадських 

організацій національних меншин України до Президента України щодо 

порушення конституційного права осіб, які належать до національних 

меншин на навчання рідною мовою. 

2) Рекомендувати Міністерству освіти і науки України не погоджувати 

поправки до проекту Закону України «Про освіту» (реєстр. №3491-д), що 

суперечить вимогам Конституції України та спрямовані на звуження прав і 

свобод осіб, які належать до національних меншин України. 

3) Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань освіти і 

науки відхилити поправки до статті 7 проекту Закону України «Про освіту» 

(реєстр. № 3491-д) як такі, що протирічать Конституції України та звужують 

існуючі права на освіту рідною мовою, залишивши тексту цієї статті у 

редакції  прийнятій у першому читанні.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

Голова Комітету                                                                   Немиря Г.М. 


