
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 33 

 

 

                    22 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., Пацкан В.В.,      

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

Курячий Максим Павлович – народний депутат України (відсутній); 

Гаврилюк Михайло Віталійович – народний депутат України 

(відсутній); 

Лутковська Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини; 

Лук’яненко Жанна Володимирівна - представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав 

внутрішньо переміщених осіб; 

Куркчі Юсуф Ібрагімович – перший заступник Міністра з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Ковальова Тетяна Петрівна – начальник управління з питань 

внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва Міністерства 

з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України; 

Цибулько Олеся Сергіївна – радник Міністра з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Заставнюк Іванна Іванівна – головний спеціаліст відділу формування 

політики у сфері охорони культурної спадщини Міністерства культури 

України. 

 

- на розгляд другого питання: 
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Долженков Олександр Валерійович – народний депутат України 

(відстуній); 

Артеменко Андрій Вікторович – народний депутат України (відсутній); 

Гончарук Геннадій Олексійович – заступник директора Департаменту 

формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та 

моніторингу Міністерства внутрішніх справ України; 

Ілющенко Володимир Валеріанович – головний спеціаліст 

Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів 

влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України; 

Власов Олександр Сергійович – начальник Головного 

міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення 

АТО Державної фіскальної служби України; 

Кузнєцов Геннадій Іванович – начальник штабу Антитерористичного 

центру при Службі безпеки України; 

Кузьменко Андрій Іванович – офіцер нормативного забезпечення 

управління прикордонного Державної прикордонної служби України. 

 

- на розгляд третього питання: 

Князевич Руслан Петрович – народний депутат України (відсутній); 

Гладій Степан Васильович – секретар палати з розгляду кримінальних 

справ Апеляційного суду м. Києва; 

Лащук Єфрем Вікторович - начальник відділу взаємодії з державними 

органами Апарату Верховного Суду України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Береза Юрій Миколайович – народний депутат України; 

Лукашук Микола Михайлович – головний спеціаліст управління 

прикордонного контролю Державної прикордонної служби України; 

 

- на розгляд п’ятого питання: 

Купрій Віталій Миколайович – народний депутат України (відсутній); 

Дідич Валентин Володимирович  народний депутат України 

(відстуній); 

Денисченко Андрій Сергійович - народний депутат України 

(відстуній); 

 

- на розгляд шостого питання: 

Паламарчук Микола Петрович – народний депутат України (відсутній); 

Мамедов Гюндуз Айдинович – прокурор Автономної Республіки Крим; 

Козлиєва Зера Омерівна – начальник відділу організаційно-правового 

забезпечнння прокуратури Автономної Республіки Крим; 

Мітла Олександр Миколайович – начальник відділу представництва в 

суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень 

Управління з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, 
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протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території 

півострова Крим Генеральної прокуратури України. 

 

- присутні на засіданні: 

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; 

Плечко Дмитро –  старший радник з правових питань Регіонального 

представництва УВКБ ООН в Україні; 

Куришко Ольга Миколаївна - юрист ГО "Крим СОС". 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України" (щодо обсягу тимчасово окупованої території, 

її природних ресурсів та об’єктів спадщини), реєстр. № 2159, внесений 

народними депутатами України Курячим М.П., Гаврилюком М.В.  

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо вдосконалення порядку в’їзду на неконтрольовану територію 

та виїзду з неї громадян України та іноземців (осіб без громадянства), реєстр. 

№ 2488, внесений народними депутатами України Долженковим О.В., 

Артеменком А.В.  

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

забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій територій України" щодо механізму відновлення втрачених  

матеріалів справи, реєстр. № 3343, внесений народним депутатом України 

Князевичем Р.П.  

4. Проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» щодо виїзду та в’їзду на територію України, 

реєстр. № 3606, внесений народним депутатом України Березою Ю.М.  

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо заборони особам, уповноваженим на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, перебувати на окупованій території, 

реєстр. № 5415, внесений народними депутатами України Купрієм В.М., 

Дідичем В.В., Денисенком А.С.  

6. Проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», реєстр. № 5441, внесений народним 

депутатом України Паламарчуком М.П.  
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7. Проект Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» щодо врегулювання питання припинення 

органів, утворених органами влади Автономної Республіки Крим, реєстр. № 

6032, внесений Кабінетом Міністрів України.  

8. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

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

до статті 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України" (щодо обсягу 

тимчасово окупованої території, її природних ресурсів та об’єктів спадщини), 

реєстр. № 2159, внесений народними депутатами України Курячим М.П., 

Гаврилюком М.В. 

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

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

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статті 3 Закону України "Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" 

(щодо обсягу тимчасово окупованої території, її природних ресурсів та 

об’єктів спадщини), реєстр. № 2159, внесений народними депутатами 

України Курячим М.П., Гаврилюком М.В., 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. 

 

Друге питання порядку денного: 

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

деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку в’їзду на 

неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України та іноземців 

(осіб без громадянства), реєстр. № 2488, внесений народними депутатами 

України Долженковим О.В., Артеменком А.В. 

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

Кузнєцов Г.І., Куркчі Ю.І., Лутковська В.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., 

Плечко Д., Суслова І.М. 

 

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

змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку 

в’їзду на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян України та 

іноземців (осіб без громадянства), реєстр. № 2488, внесений народними 

депутатами України Долженковим О.В., Артеменком А.В., за результатами 

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

Закону України "Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій територій України" щодо механізму 

відновлення втрачених матеріалів справи, реєстр. № 3343, внесений 

народним депутатом України Князевичем Р.П. 

В обговоренні питання взяли участь: Гладій С.В., Лутковська В.В., 

Надточій Л.І., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Сімон В.П., Суслова І.М.,     

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про забезпечення прав та свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій територій України" щодо 

механізму відновлення втрачених матеріалів справи, реєстр. № 3343, 

внесений народним депутатом України  Князевичем Р.П., за результатами 

розгляду в 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. 

 

Четверте питання порядку денного: 

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

статті 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо виїзду та 

в’їзду на територію України, реєстр. № 3606, внесений народним депутатом 

України Березою Ю.М. 

В обговоренні питання взяли участь: Береза Ю.М. (ініціатор 

законопроекту), Брензович В.І., Бузницький Ю.В., Власов О.С., Гладій С.В., 
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Джемілєв М., Куркчі Ю.І., Лукашук М.М., Лутковська В.В., Немиря Г.М., 

Пацкан В.В., Суслова І.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статті 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 

щодо виїзду та в’їзду на територію України, реєстр. № 3606, внесений 

народним депутатом України Березою Ю.М., за результатами розгляду в 

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. 

 

П’яте питання порядку денного: 

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

деяких законодавчих актів України щодо заборони особам, уповноваженим 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перебувати на 

окупованій території, реєстр. № 5415, внесений народними депутатами 

України Купрієм В.М., Дідичем В.В., Денисенком А.С. 

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Джемілєв М., 

Немиря Г.М., Пацкан В.В., Сімон В.П., Чигрин А.В., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, перебувати на окупованій території, реєстр. № 5415, 

внесений народними депутатами України Купрієм В.М., Дідичем В.В., 

Денисенком А.С., за результатами розгляду в 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. 

 

Шосте питання порядку денного: 

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

статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
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правовий режим на тимчасово окупованій території України», реєстр. № 

5441, внесений народним депутатом України Паламарчуком М.П. 

В обговоренні питання взяли участь: Джемілєв М., Лутковська В.В., 

Мамедов Г.А., Мітла О.М., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Суслова І.М.,   

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Звернутись до Голови Верховної Ради України щодо визначення 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

головним з підготовки та попереднього розгляду проекту Закону про 

внесення змін до статті 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", 

реєстр. № 5441, внесеного народним депутатом України Паламарчуком М.П. 

          Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

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

до статті 17 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо 

врегулювання питання припинення органів, утворених органами влади 

Автономної Республіки Крим, реєстр. № 6032, внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Проект Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» щодо врегулювання питання припинення 

органів, утворених органами влади Автономної Республіки Крим, реєстр. № 

6032, внесений Кабінетом Міністрів України, на прохання представника 

суб’єкта права законодавчої ініціативи зняти з розгляду порядку денного 

засідання Комітету. 

          Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

Різне: 

 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про делегування представника Комітету 

до складу Робочої групи з доопрацювання проекту Закону України «Про 

тимчасово окуповану територію України», реєстр. № 3593-д від 19.07.2016 р. 

 

УХВАЛИЛИ:   
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Делегувати до складу Робочої групи з доопрацювання проекту Закону 

України «Про тимчасово окуповану територію України», реєстр. № 3593-д 

від 19.07.2016 р., народного депутата України, Заступника голови Комітету 

Логвинського Г.В. та народного депутата України Чубарова Р.А. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звіт Кабінету Міністрів України про 

хід та результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

у 2016 році. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Звіт Кабінету Міністрів України про хід та результати виконання 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році взяти до відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 
 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про включення до персонального 

складу Експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин співзасновника 

ВПС "Захист прав", експерта-аналітика та координатора проекту "Тимчасово 

окуповані території" Перченко Тетяну Михайлівну.  

 

УХВАЛИЛИ:   

Включити до персонального складу Експертної ради при Комітеті 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин співзасновника ВПС "Захист прав", експерта-

аналітика та координатора проекту "Тимчасово окуповані території" 

Перченко Тетяну Михайлівну.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову підкомітету з питань міжнаціональних відносин Брензовича В.І. 

про проведення комітетських слухань щодо удосконалення законодавства з 

питань забезпечення прав національних меншин України. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Провести комітетські слухання щодо удосконалення законодавства з 

питань забезпечення прав національних меншин України у березні 2017 р. 
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Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні 

членами  Комітету. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                   Немиря Г.М.  

 

 


