
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 31 

 

 

                      18 січня 2017 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., Чигрин А.В.,  

Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О.,       

Теплюк В.С. 

 

ЗАПРОШЕНІ:  

 

- на розгляд першого питання: 

Королевська Наталія Юріївна – народний депутат України (відсутня); 

Солод Юрій Васильович – народний депутат України (відсутній); 

Павленко Юрій Олексійович – народний депутат України (відсутній); 

Тука Георгій Борисович – заступник Міністра з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб; 

Чаплига Михайло В’ячеславович - Представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань зв’язків з громадськістю та 

інформаційних технологій; 

Смірнова Олена Львівна – заступник керівника Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 

- на розгляд другого питання: 

Науменко Наталія Миколаївна – директор Департаменту у справах 

іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України; 

Валетенко Ольга Володимирівна – заступник директора Департаменту 

у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби 

України; 

Білобловська Наталія Ярославівна – головний спеціаліст відділу 

реєстрації та еміграції Департаменту з питань громадянства, паспортизації та 

реєстрації Державної міграційної служби України; 



 2 

Шацький Віталій – головний спеціаліст Департаменту публічного 

права Міністерства юстиції України; 

Плечко Дмитро –  старший радник з правових питань Регіонального 

представництва УВКБ ООН в Україні. 

 

- на розгляд третього питання: 

Суліма Оксана Василівна – начальник управління  у справах людей 

похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної 

політики України; 

Черська Любов Зінанасівна  – начальник управління організації 

соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій 

Міністерства соціальної політики України. 

 

- присутні на засіданні: 

Толкач Дарина – адвокатський координатор Всеукраїнської благодійної 

фундації «Право на захист»; 

Куришко Ольга Миколаївна - юрист ГО "Крим СОС"; 

Колесникова Надія Володимирівна – представник ГО «Центр 

інформації про права людини». 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про державне замовлення будівництва тимчасового 

житла для внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 1442, внесений 

народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., 

Павленком Ю.О.  

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

статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо процедури визначення 

статусу особи без громадянства), реєстр. № 5385, внесений Кабінетом 

Міністрів України.  

3. 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.  

4. Про План роботи Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на період шостої 

сесії Верховної Ради України восьмого скликання.  

5. Про пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до проекту 

порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.  

6. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про державне 

замовлення будівництва тимчасового житла для внутрішньо переміщених 
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осіб, реєстр. № 1442, внесений народними депутатами України 

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Павленком Ю.О. 

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

Пацкан В.В., Суслова І.М., Тука Г.Б., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

державне замовлення будівництва тимчасового житла для внутрішньо 

переміщених осіб, реєстр. №1442 від 11.12.2014 р., внесений народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.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 

Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" 

(щодо процедури визначення статусу особи без громадянства), реєстр. № 

5385, внесений Кабінетом Міністрів України. 

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

Науменко Н.М., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Плечко Д., Смірнова О.Л., 

Суслова І.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства" (щодо процедури визначення статусу особи без громадянства), 

реєстр. № 5385, 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 

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



 4 

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

України. 

 

УХВАЛИЛИ:   

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, зняти з розгляду порядку 

денного засідання Комітету, враховуючи протокольне доручення Верховної 

Ради України від 18.01.2017 р. (стенографічний бюлетень пленарного 

засідання № 50) про врахування положень цього законопроекту при 

доопрацюванні до другого читання проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам), реєстр. 

№ 3833 від 28.01.2016 р.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про План роботи Комітету Верховної 

Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин на період шостої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Прийняти за основу План роботи Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин на період шостої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

2) Членам Комітету у разі наявності доповнень (уточнень) до 

зазначеного плану роботи Комітету подати їх до 20 січня 2017 р. (включно) 

до секретаріату Комітету для узагальнення та подання його остаточної 

редакції на підпис Голові Комітету. 

          Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про пропозиції Комітету Верховної 

Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин до проекту порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

УХВАЛИЛИ:   
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Схвалити Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до проекту 

порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

          Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Різне: 

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

правозахисних організацій: «Регіональний центр прав людини», «Центр 

громадянських свобод», «Харківська правозахисна група» щодо створення 

Міжвідомчої робочої групи з питань документування та розслідування 

злочинів, які вчинялись і вчиняються в зоні АТО на Сході України та в 

окупованій Автономній Республіці Крим. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Підтримати заяву правозахисних організацій щодо створення 

Міжвідомчої робочої групи з питань документування та розслідування 

злочинів, які вчинялись і вчиняються в зоні АТО на Сході України та в 

окупованій Автономній Республіці Крим.   

2) Звернутись до Кабінету Міністрів України для надання доручення 

відповідним органам виконавчої влади вжити заходів щодо створення 

Міжвідомчої робочої групи з питань документування та розслідування 

злочинів, які вчинялись і вчиняються в зоні АТО на Сході України та в 

окупованій Автономній Республіці Крим. 

  Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                 Немиря Г.М. 

 

 


