
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 40 

 

 

                                                                                              12 липня 2017     14.30 

                     

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

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

ПРИСУТНІ: 

члени Комітету –Джемілєв М., Логвинський Г.В., Пацкан В.В.,  

Суслова І.М., Фельдман О.Б., Чубаров Р.А., (відсутні – Брензович В.І., 

Рабінович В.З., Тимошенко Ю.В.);  

працівники секретаріату Комітету – Сімон В.П., Чигрин А.В.,     

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

Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

Писаренко Валерій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Калупаха Ірина Миколаївна – начальник управління з питань 

внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва Міністерства 

з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України; 

Палієнко Олена Іванівна – заступник Директора Департаменту з питань 

громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби 

України; 

Кретович Світлана Сергіївна – завідувач сектору переміщених осіб в 

вищих навчальних закладах Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і 

науки України;  

Залізнюк Віктор Валентинович – помічник-консультант народного 

депутата України Писаренка В.В. 

 

- на розгляд другого питання: 

Привалов Олександр Віталійович – заступник Міністра соціальної 

политики України; 

Черська Любов Зінанасівна – начальник Управління організації 

соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій 

Міністерства соціальної політики України. 
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- на розгляд шостого питання: 

Лутковська Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини; 

Крикливенко Богдан Володимирович – керівник  Секретаріату 

Уповноваженого 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. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо захисту 

житлових прав студентів, реєстр. № 6142, внесений народним депутатом 

України Писаренком В.В. 

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про 

відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», реєстр. № 

6228, внесений Кабінетом Міністрів України.   

3. Про План роботи Комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин на період сьомої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання.  

4. Про пропозиції Комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин до проекту порядку денного сьомої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання.  

5. Про участь представника Комітету у роботі початкової конференції 

Парламентської мережі щодо політики з питань діаспори (7-8 вересня 2017 

р., м. Лісабон, Португальська Республіка).  

6. Про представлення спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини «Моніторинг місць несвободи в Україні: стан 

реалізації національного превентивного механізму за 2016 рік».  

7. Різне. 

 

Перше питання порядку денного: 

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

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» щодо захисту житлових прав студентів, реєстр. № 6142, внесений 

народним депутатом України Писаренком В.В. 

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

Калупаха І.М., Кретович С.С., Лутковська В.В., Немиря Г.М., Пацкан В.В., 

Привалов О.В., Суслова І.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
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переміщених осіб» щодо захисту житлових прав студентів, реєстр. № 6142, 

внесений народним депутатом України Писаренком В.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.  

Результати голосування: 

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

Фельдман О.Б., Чубаров Р.А.). 

«не голосував» - 1 (Логвинський Г.В.). 

  

Друге питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

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

до статті 7 Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за 

національною ознакою», реєстр. № 6228, внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

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

Привалов О.В., Сімон В.П., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

зміни до статті 7 Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих 

за національною ознакою», реєстр. № 6228, 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.  

 Результати голосування: 

«за» - 5 (Джемілєв М., Немиря Г.М., Пацкан В.В., Суслова І.М., 

Фельдман О.Б.); 

«утримався» - 1 (Чубаров Р.А.). 

«не голосував» - 1 (Логвинський Г.В.).  

 

Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про План роботи Комітету з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на період 

сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Схвалити План роботи Комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин на період сьомої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання. 
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Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про пропозиції Комітету з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до порядку 

денного  сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Схвалити пропозиції Комітету з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин на період сьомої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного:  

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про участь представника Комітету у 

роботі початкової конференції Парламентської мережі щодо політики з 

питань діаспори (7-8 вересня 2017 р., м. Лісабон, Португальська Республіка). 

 

УХВАЛИЛИ: 

Делегувати для участі у роботі початкової конференції Парламентської 

мережі щодо політики з питань діаспори (7-8 вересня 2017 р., м. Лісабон, 

Португальська Республіка) народного депутата України, Першого заступника 

голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Пацкана Валерія 

Васильовича. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету.  

 

Шосте питання порядку денного:  

 

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

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Моніторинг місць 

несвободи в Україні: стан реалізації національного превентивного механізму 

за 2016 рік». 

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

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

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ: 
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Рекомендувати включити до порядку денного сесії Верховної Ради 

України  позачергово  (відповідно до п. 4, ч. 4, ст. 20 Регламенту Верховної 

Ради України) заслуховування спеціальної доповіді Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини «Моніторинг місць несвободи в 

Україні: стан реалізації національного превентивного механізму за 2016 

рік».  

 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 для представлення доповіді - до 10 хвилин; 

2)  відповіді на запитання – до 20 хвилин. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету.  

 

Різне: 

 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про рекомендації круглого столу на 

тему: «Безправні і забуті: громадяни України в місцях несвободи на 

непідконтрольних Україні територіях (Крим, Донбас)». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити рекомендації круглого столу на тему: «Безправні і забуті: 

громадяни України в місцях несвободи на непідконтрольних Україні 

територіях (Крим, Донбас)». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

СЛУХАЛИ:  
Заступника голови Комітету Логвинського Г.В. про проведення 

круглого столу на тему: «Дотримання прав людини в діяльності 

правоохоронних органів». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Провести круглий стіл на тему: «Дотримання прав людини в діяльності 

правоохоронних органів». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

   

    

Голова Комітету                                                               Немиря Г.М. 

 


