
 

 

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 36 

 

                                                                                    

                                12 квітня 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., Березюк О.П., 

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

Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ:  

- на розгляд першого питання:  

Левченко Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Осуховський Олег Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Іллєнко Андрій Юрійович – народний депутат України (відсутній); 

Бублик Юрій Васильович – народний депутат України (відсутній); 

Марченко Олександр Олександрович – народний депутат України 

(відсутній); 

Головко Михайло Йосифович – народний депутат України (відсутній); 

Филіпішина Аксана Анатоліївна - Представник Уповноваженого 

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

недискримінації та гендерної рівності. 

 

- на розгляд третього питання: 

Чернишов Денис Вікторович – заступник Міністра юстиції України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 
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Лутковська Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини. 

 

- присутні на засіданні: 

Чаплига Михайло В’ячеславович - Представник Уповноваженого 

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

інформаційних технологій; 

Крикливенко Богдан Володимирович – керівник  Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Смірнова Олена Львівна – заступник керівника Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Хертель Катерина Юріївна – представник Верховного комісара ОБСЄ у 

справах національних меншин в Україні; 

Власюк Ірина – юридичний радник Верховного комісара ОБСЄ у 

справах національних меншин в Україні; 

Лапін Олександр Олександрович – радник Міністра внутрішніх справ 

України; 

Мекахаль Наталія - перший заступник голови правління ГО «Інститут 

міжнародних досліджень та співробітництва», голова робочої групи з питань 

захисту прав національних меншин та взаємодії з органами влади; 

Скрипник Ольга – голова правління Кримської правозахисної групи;  

Садаєв Салман Аюбович - голова комісії з питань міжнаціональних 

відносин Громадської Ради при Міністерстві культури України, голова ВГО 

"Діаспора чеченського народу"; 

Єфимищ Надія Михайлівна    - член Комісії з міжнаціональних 

відносин та культурного розмаїття Громадської Ради при Міністерстві 

культури України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

національні меншини України", реєстр. № 1111, внесений народними 

депутатами України Левченком Ю.В., Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю., 

Бубликом Ю.В., Марченком О.О., Головком М.Й.  

2. Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (щодо 

особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України), реєстр. № 4023а, внесений 

народними депутатами України Немирею Г.М., Пацканом В.В.,    

Фельдманом О.Б., Брензовичем В.І., Веселовою Н.В.  

3. Проект Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій територій України" щодо врегулювання питання припинення 

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

6032, внесений Кабінетом Міністрів України.  
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4. Про представлення щорічної доповіді Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини про стан додержання та  захисту прав і свобод 

людини і громадянина  в Україні.   

5. Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин на тему: «Стан реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини щодо забезпечення та захисту прав корінних народів і національних 

меншин України та законодавчі ініціативи щодо створення ефективних 

механізмів такого захисту».  

6. Про затвердження результатів поточного моніторингу 4-го 

(заключного) етапу проекту міжнародної технічної допомоги: «Зміцнення 

політичних процесів в Україні (Компонента ІІ)», які впроваджувались в 

Україні в період 01.07.2016 р. – 31.12.2016 р.   

7. Про Рекомендації «круглого столу» на тему: «Практика роботи 

місцевих електронних петицій: підсумки року застосування та шляхи 

вдосконалення».  

8. Різне.  

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

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

Закону України "Про національні меншини України", реєстр. № 1111, 

внесений народними депутатами України Левченком Ю.В., Осуховським 

О.І., Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю.В., Марченком О.О., Головком М.Й. 

 

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Мекахаль Н., 

Немиря Г.М., Садаєв С.А., Филіпішина А.А., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про національні меншини України", реєстр. № 1111, 

внесений народними депутатами України Левченком Ю.В.,           

Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю.В., Марченком О.О., 

Головком М.Й., 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.  

  

Результати голосування: 

«за» - 6 (Брензович В.І., Джемілєв М., Немиря Г.М., Пацкан В.В.,          

Суслова І.М., Чубаров Р.А.). 

«не голосував» - 1 (Логвинський Г.В.)  
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Друге питання порядку денного: 

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

до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» (щодо особливостей оформлення документів, 

що посвідчують особу та підтверджують громадянство України), реєстр. № 

4023а, внесений народними депутатами України Немирею Г.М., Пацканом 

В.В., Фельдманом О.Б., Брензовичем В.І., Веселовою Н.В. 

В обговоренні питання взяли участь: Бузницький Ю.В., Немиря Г.М., 

Пацкан В.В., Смірнова О.Л. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

зміни до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» (щодо особливостей оформлення документів, 

що посвідчують особу та підтверджують громадянство України), реєстр. № 

4023а, внесений народними депутатами України Немирею Г.М.,        

Пацканом В.В., Фельдманом О.Б., Брензовичем В.І., Веселовою Н.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. 

 

Третє 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 територій України" щодо 

врегулювання питання припинення органів, утворених органами влади 

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

України. 

В обговоренні питання взяли участь:  Чернишов Д.В. (представник 

суб’єкта права законодавчої ініціативи), Бузницький Ю.В., Джемілєв М., 

Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Скрипник О.С., Суслова І.М., 

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

зміни до статті 17 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян 

та правовий режим на тимчасово окупованій територій України" щодо 

врегулювання питання припинення органів, утворених органами влади 

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

   

Результати голосування: 

«за» - 6 (Брензович В.І., Джемілєв М., Немиря Г.М., Пацкан В.В.,          

Суслова І.М., Чубаров Р.А.). 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про представлення щорічної доповіді 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан 

додержання та  захисту прав і свобод людини і громадянина  в Україні (2016 

р.). 

Інформацію щодо представлення щорічної доповіді надавала 

Лутковська Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини. 

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

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

 

УХВАЛИЛИ:   

Рекомендувати Верховній Раді України включити розгляд питання 

представлення щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини про стан додержання та  захисту прав і свобод людини і 

громадянина  в Україні (2016 р.) до порядку денного сесії Верховної Ради 

України. 

На пленарному засіданні Верховної Ради України передбачити такий 

орієнтовний регламент розгляду даного питання:    

1)  виступ на пленарному засіданні  Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини  -  до 20 хвилин; 

2)  відповіді на запитання – до 20 хвилин. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про затвердження Рекомендацій 

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин на тему: «Стан реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини щодо забезпечення та захисту 

прав корінних народів і національних меншин України та законодавчі 

ініціативи щодо створення ефективних механізмів такого захисту». 
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В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Немиря Г.М., 

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Затвердити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на 

тему: «Стан реалізації Національної стратегії у сфері прав людини щодо 

забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин 

України та законодавчі ініціативи щодо створення ефективних механізмів 

такого захисту» з врахуванням висловлених пропозицій. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Шосте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про затвердження результатів 

поточного моніторингу 4-го (заключного) етапу проекту міжнародної 

технічної допомоги : «Зміцнення політичних процесів в Україні (Компонента 

ІІ)», які впроваджувались в Україні в період 01.07.2016 р. – 31.12.2016 р.  

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Затвердити результати поточного моніторингу 4-го (заключного) 

етапу проекту міжнародної технічної допомоги: «Зміцнення політичних 

процесів в Україні (Компонента ІІ)», які впроваджувались в Україні в період 

01.07.2016 р. – 31.12.2016 р. 

2) Направити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України 

відповідні листи щодо результатів моніторингу виконання зазначеного 

проекту міжнародної технічної допомоги в період 01.07.2016 р. – 31.12.2016 

р. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Сьоме питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про Рекомендацій «круглого столу» на 

тему: «Практика роботи місцевих електронних петицій: підсумки року 

застосування та шляхи вдосконалення». 

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

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Рекомендації «круглого столу» на тему: «Практика роботи місцевих 

електронних петицій: підсумки року застосування та шляхи вдосконалення» 

взяти до відома. 
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Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про Національний семінар щодо ролі 

національних парламентів у реалізації стандартів Європейської конвенції з 

прав людини, який відбудеться 20-21 квітня 2017 р. у м. Страсбург. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Делегувати для участі у Національному семінарі щодо ролі 

національних парламентів у реалізації стандартів Європейської конвенції з 

прав людини, який відбудеться 20-21 квітня 2017 р. у м. Страсбург: 

народних депутатів України – членів Комітету Верховної Ради України 

з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

Брензовича Василя Івановича, Суслову Ірину Миколаївну; 

співробітників секретаріату Комітету Верховної Ради України з прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Чигрин Аллу 

Вікторівну, Надточій Ларису Іванівну, Пантєлєєву Оксану Олексіївну. 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проведення спільного засідання між 

Комітетом Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин та підкомітетом Європейського Парламенту з 

прав людини (DROI) під егідою Парламентського комітету асоціації Україна- 

ЄС. 

УХВАЛИЛИ:   

Провести 21 червня 2017 р. спільне засідання між Комітетом Верховної 

Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин та підкомітетом Європейського Парламенту з прав людини (DROI). 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову підкомітету з питань етнополітики, прав корінних народів та 

національних меншин України, жертв політичних репресій Джемілєва М. про 

проведення виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин для обговорення 

питання забезпечення прав української громади Криму. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Провести 24 травня 2017 р. у приміщенні відновленого в місті Києві 

Таврійського національного університету ім. В. Вернадського виїзне 
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засідання Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин для обговорення питання забезпечення 

прав української громади Криму. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  

Заступника  голови  Комітету,  голову  підкомітету  з міжнародно  - 

правових  питань  та  внутрішньо  переміщених  осіб  Логвинського Г.В.  про 

вивчення питання щодо використання відкритих баз даних в контексті 

захисту персональних даних. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Створити робочу групу з метою вивчення питання щодо 

використання відкритих баз даних в контексті захисту персональних даних. 

2) Заслухати на засіданні Комітету інформацію про хід виконання та 

практику застосування Закону України «Про захист персональних даних».  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Заступника  голови  Комітету,  голову  підкомітету  з міжнародно  - 

правових питань та внутрішньо переміщених  осіб  Логвинського Г.В.  про 

проведення конференції спільно з депутатами Парламентської Асамблеї Ради 

Європи на якій розглянути питання щодо агресії Російської Федерації. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Підтримати пропозицію щодо проведення конференції спільно з 

депутатами Парламентської Асамблеї Ради Європи на якій розглянути 

питання щодо агресії Російської Федерації. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ: Заступника  голови  Комітету,  голову  підкомітету  з 

міжнародно  - правових  питань  та  внутрішньо  переміщених  осіб  

Логвинського Г.В.  про висунення кандидатури Першого заступника голови 

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин Пацкана Валерія Васильовича для 

присвоєння йому почесного звання «Заслужений юрист України». 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Відповідно до пункту 3 Порядку представлення до нагородження та 

вручення державних нагород України, затвердженого Указом Президента 

України від 19 лютого 2003 р. № 138/2003 висунути кандидатуру Першого 

заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 



 9 

національних меншин і міжнаціональних відносин Пацкана Валерія 

Васильовича для присвоєння йому почесного звання «Заслужений юрист 

України». 

2) Звернутися до Голови Верховної Ради України із клопотанням щодо 

внесення подання Президентові України про присвоєння почесного звання 

«Заслужений юрист України» народному депутату України, Першому 

заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Пацкану Валерію 

Васильовичу за вагомий особистий внесок в законотворчу діяльність. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                   Немиря Г.М. 

 

 


