
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 32 

 

 

                    8 лютого 2017 р.     14.30 

                       

                                  м. Київ, вул. Банкова, 5-7, кім. 418           

 

 

 ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

 ПРИСУТНІ: 

 члени Комітету – Брензович В.І., Джемілєв М., Логвинський Г.В., 

Пацкан В.В.,  Суслова І.М., Чубаров Р.А., (відсутні – 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: 

Голубов Дмитро Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Дехтярчук Олександр Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Семенуха Роман Сергійович – народний депутат України (відсутній); 

Сотник Олена Сергіївна - народний депутат України (відсутня); 

Лутковська Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини; 

Чаплига Михайло В’ячеславович - Представник Уповноваженого 

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

інформаційних технологій; 

Филіпішина Аксана Анатоліївна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та гендерної рівності; 

Крикливенко Богдан Володимирович – Керівник  секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Суліма Оксана Василівна – начальник управління у справах людей 

похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної 

політики України; 

Суботенко Галина Павлівна – заступник начальника відділу реєстрації 

та еміграції Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації 

Державної міграційної служби України. 
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- на розгляд другого питання: 

Недільський Роман Богданович – начальник управління консульського 

обслуговування Міністерства закордонних справ України. 

Пінчук Олександр Васильович - начальник управління у справах 

іноземців та адміністративного провадження Адміністрації Державної 

прикордонної служби України; 

Шацький Віталій Миколайович – головний спеціаліст Департаменту 

публічного права Міністерства юстиції України; 

Плечко Дмитро –  старший радник з правових питань Регіонального 

представництва УВКБ ООН в Україні; 

Біссо Юг - старший радник з правових питань Регіонального 

представництва УВКБ ООН в Україні. 

 

- на розгляд третього питання: 

Дирів Анатолій Борисович – народний депутат України (відсутній); 

Нікіфоренко Лариса Степанівна – начальник управління з питань 

мовної політики та літератури Міністерства культури України; 

Гайдар Тетяна Михайлівна – головний спеціаліст відділу мовної 

політики управління з питань мовної політики та літератури Міністерства 

культури України; 

Сербінд Єлизавета Андріївна - головний спеціаліст відділу мовної 

політики управління з питань мовної політики та літератури Міністерства 

культури України; 

Єфимищ Надія Михайлівна – президент Спілки уральських народів 

України; 

Осадченко Інна – представник Спілки поляків Києва та Київської 

області; 

Келіогло Василь Григорович - президент ГО «Союз гагаузів України». 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Найєм Мустафа – народний депутат України (відсутній); 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Бущенко Аркадій Петрович – виконавчий директор Української 

Гельсінської спілки з прав людини; 

Захаров Борис Євгенович – керівник Адвокаційного центру 

Української Гельсінської спілки з прав людини; 

Чемерис Володимир - голова ВГО «Інститут Республіка»; 

Семьоркіна Ксенія – представник Української Гельсінської спілки з 

прав людини; 

Філіпенко Максим - представник Amnesty International в Україні; 

Перникоза Сергій - Асоціація українських моніторів дотримання прав 

людини. 

 

- присутні на засіданні: 
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Корнієнко Максим Юрійович – кореспондент газети «Аналітик UA»; 

Бондаренко Анастасія – представник БФ «Stabilization Support 

Services». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. 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 (друге читання).  

2. Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо приватних 

домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв), 

реєстр. № 5509, внесений Кабінетом Міністрів України.  

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

державної мовної політики" (в частині мови документів, що посвідчують 

особу або відомості про неї), реєстр. № 1334, внесений народним депутатом 

України Дирівим А.Б.  

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення 

антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії 

зіткнення, реєстр. № 5089, внесений народними депутатами України      

Найємом М., Недавою О.А., Лубінцем Д.В. та іншими народними 

депутатами.  

5. Про звернення правозахисних громадських організацій щодо 

внесення питання підготовки до відбору кандидата на посаду 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до порядку денного 

чергового засідання Комітету та обговорення зазначеного питання за участі 

представників правозахисної громадськості.  

6. Про звернення Урядового уповноваженого у справах Європейського 

суду з прав людини стосовно визначення кандидатури до складу міжвідомчої 

робочої групи щодо вирішення системних проблем надмірної тривалості 

досудового слідства та судового провадження.  

7. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про 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 (друге читання). 

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

Логвинський Г.В., Лутковська В.В., Надточій Л.І., Немиря Г.М., Пацкан В.В., 

Суліма О.В., Суслова І.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   
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1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір 

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

реєстр. № 3833, прийняти в другому читанні та в цілому як закон.  

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.  

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 

статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства" (щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу 

іноземних диппредставництв), реєстр. № 5509, внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

В обговоренні питання взяли участь: Недільський Р.Б. (представник 

суб’єкта права законодавчої ініціативи), Брензович В.І., Логвинський Г.В., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Пінчук О.В., Суботенко Г.П., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства" (щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу 

іноземних диппредставництв), реєстр. № 5509, внесений Кабінетом Міністрів 

України, за результатами розгляду в 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. 

 

Третє питання порядку денного: 

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

Закону України "Про засади державної мовної політики" (в частині мови 

документів, що посвідчують особу або відомості про неї), реєстр. № 1334, 

внесений народним депутатом України Дирівим А.Б. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про засади 

державної мовної політики" (в частині мови документів, що посвідчують 

особу або відомості про неї), реєстр. № 1334, внесений народним депутатом 
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України Дирівим А.Б., зняти з розгляду порядку денного засідання Комітету 

у зв’язку з відсутністю на засіданні ініціатора законопроекту.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, 

які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у 

населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, реєстр. № 5089, 

внесений народними депутатами України Найємом М., Недавою О.А., 

Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні 

проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані 

на лінії зіткнення, реєстр. № 5089, внесений народними депутатами України      

Найємом М., Недавою О.А., Лубінцем Д.В. та іншими народними 

депутатами, зняти з розгляду порядку денного засідання Комітету у зв’язку з 

відсутністю на засіданні представника групи ініціаторів законопроекту. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

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

громадських організацій щодо внесення питання підготовки до відбору 

кандидата на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

до порядку денного чергового засідання Комітету та обговорення 

зазначеного питання за участі представників правозахисної громадськості. 

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

Бущенко А.П., Захаров Б.Є., Логвинський Г.В., Надточій Л.І., Немиря Г.М., 

Пацкан В.В., Пацкан В.В., Перникоза С., Суслова І.М., Чемерис В.,      

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Провести додаткові консультації щодо механізму залучення 

правозахисних громадських організацій до відбору кандидата на посаду 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

          Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 
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СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення Урядового 

уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини стосовно 

визначення кандидатури до складу міжвідомчої робочої групи щодо 

вирішення системних проблем надмірної тривалості досудового слідства та 

судового провадження. 

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

Лутковська В.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Делегувати до складу міжвідомчої робочої групи щодо вирішення 

системних проблем надмірної тривалості досудового слідства та судового 

провадження народного депутата України, Заступника голови Комітету 

Логвинського Г.В. 

          Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про стан підготовки до тематичного 

розгляду у Верховній Раді України законопроектів з питань захисту прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб (лютий - березень 2017 року). 

 

УХВАЛИЛИ:   

Інформацію про стан підготовки до тематичного розгляду у Верховній 

Раді України законопроектів з питань захисту прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб (лютий - березень 2017 року) взяти до відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                 Немиря Г.М. 


