
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 46 

 

 

                                3 квітня 2018 р.    14.30 

                     

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

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

ПРИСУТНІ: 

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

Чубаров Р.А., (відсутні – Брензович В.І., Рабінович В.З., Тимошенко Ю.В.,  

Фельдман О.Б.);  

працівники секретаріату Комітету – 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: 

Сотник Олена Сергіївна – народний депутат України (відсутня); 

Семенуха Роман Сергійович – народний депутат України (відсутній); 

Кузьменко Лідія – радник з правових питань Представництва УВКБ 

ООН в Україні; 

Суліма Оксана Василівна – начальник Управління у справах людей 

похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної 

політики України; 

Тарасюк Ірина Миколаївна – начальник відділу надання соціальних 

послуг бездомним особам та іншим групам ризику Управління у справах 

людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної 

політики України; 

Барвіцький Віктор Юрійович – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з питань дотримання соціально-економічних та 

гуманітарних прав; 

Стельмах Олександр Васильович – керівник Служби розпорядника 

Державного реєстру виборців; 

Яросюк Тетяна Анатоліївна – заступник начальника управління 

правового забезпечення Центральної виборчої комісії. 

 

- на розгляд другого питання: 

Веселова Наталія Василівна – народний депутат України (відсутня); 
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Ковальчук Валентин Петрович – заступник начальника управління – 

начальник відділу з питань внутрішньо переміщених осіб Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України; 

Цибулько Олеся Сергіївна – помічник-консультант народного депутата 

України Веселової Н.В. 

 

- на розгляд третього питання: 

Вілкул Олександр Юрійович – народний депутат України (відсутній); 

Хобзей Павло Кузьмович – заступник Міністра освіти і науки України; 

 

-  присутні на засіданні: 

Луньова Олена Валентинівна – експерт Центру інформації про права 

людини. 

  

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, (повторне друге читання).  

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

спрощення реєстрації актів цивільного стану для громадян України, що 

вимушено залишились на тимчасово окупованій території України або 

території України, де органи влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, реєстр. № 7463, внесений народним депутатом України 

Веселовою Н.В.   

3. 

3.1) Проект Закону про внесення змін до пункту 3 розділу ХІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» щодо 

уточнення деяких положень, реєстр. № 8046, внесений Кабінетом Міністрів 

України.  

3.2) Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про освіту» 

щодо уточнення деяких положень, реєстр. № 8046-2, внесений народним 

депутатом України Вілкулом О.Ю.  

4. 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 (повторне друге читання). 

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

Чубаров Р.А., Яросюк Т.А. 
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УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України 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, прийняти у другому читанні і в цілому. 

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 

деяких законів України щодо спрощення реєстрації актів цивільного стану 

для громадян України, що вимушено залишились на тимчасово окупованій 

території України або території України, де органи влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, реєстр. № 7463, внесений народним 

депутатом України Веселовою Н.В. 

В обговоренні питання взяли участь: Джемілєв М., Кузьменко Л., 

Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Цибулько О.С., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо спрощення реєстрації актів цивільного 

стану для громадян України, що вимушено залишились на тимчасово 

окупованій території України або території України, де органи влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, реєстр. № 7463, внесений 

народним депутатом України Веселовою Н.В., 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. 

 

Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

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

пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

«Про освіту» щодо уточнення деяких положень, реєстр. № 8046, внесений 

Кабінетом Міністрів України, та проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про освіту» щодо уточнення деяких положень, реєстр. № 8046-2, 

внесений народним депутатом України Вілкулом О.Ю. 
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УХВАЛИЛИ:   

Розгляд проекту Закону про внесення змін до пункту з розділу ХІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» щодо 

уточнення деяких положень, реєстр. № 8046, внесеного Кабінетом Міністрів 

України, та проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про 

освіту» щодо уточнення деяких положень, реєстр. № 8046-2, внесеного 

народним депутатом України Вілкулом О.Ю., перенести на наступне 

засідання Комітету. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ:  

Голову підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації 

Суслову І.М. про проект Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти». 

В обговоренні питання взяли участь: Кузьменко Л., Луньова О.В., 

Немиря Г.М., Суслова І.М., Хобзей П.К., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

За результатами обговорення питання надіслати до Міністерства освіти 

і науки України та Міністерства юстиції України застереження до проекту 

Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». 

 Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

   Голова Комітету                                                           Немиря Г.М. 

 

 


