
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 50 

 

 

                                3 жовтня 2018 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., 

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.,     

Березюк О.П., Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Пантєлєєва О.О.,        

Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

Мірошниченко Юрій Романович – народний депутат України 

(відсутній); 

Мосійчук Ігор Володимирович – народний депутат України (відсутній); 

Котвіцький Ігор Олександрович – народний депутат України 

(відсутній); 

Андріуца Лариса Вікторівна – заступник начальника відділу з питань 

громадянства Департаменту з питань громадянства, паспортизації та 

реєстрації Державної міграційної служби України. 

 

- на розгляд другого питання: 

Артюшенко Ігор Андрійович – народний депутат України (відсутній); 

Білозір Оксана Володимирівна – народний депутат України (відсутня); 

Бригинець Олександр Михайлович – народний депутат України 

(відсутній); 

Васюник Ігор Васильович – народний депутат України (відсутній); 

Головко Михайло Йосифович – народний депутат України (відсутній); 

Гопко Ганна Миколаївна – народний депутат України (відсутня); 

Гузь Ігор Володимирович – народний депутат України (відсутній); 

Денисенко Вадим Ігорович – народний депутат України (відсутній); 

Ємець Леонід Олександрович – народний депутат України (відсутній); 

Іллєнко Андрій Юрійович – народний депутат України (відсутній); 
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Карпунцов Валерій Віталійович – народний депутат України 

(відсутній); 

Кіраль Сергій Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Княжицький Микола Леонідович – народний депутат України 

(відсутній); 

Левченко Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Лесюк Ярослав Васильович – народний депутат України (відсутній); 

Мамчур Юлій Валерійович – народний депутат України (відсутній); 

Марченко Олександр Олександрович – народний депутат України 

(відсутній); 

Матіос Марія Василівна – народний депутат України (відсутня); 

Мураєв Євгеній Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Осуховський Олег Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Подоляк Ірина Ігорівна – народний депутат України (відсутня); 

Розенблат Борислав Соломонович – народний депутат України 

(відсутній); 

Романюк Віктор Миколайович – народний депутат України (відсутній); 

Сироїд Оксана Іванівна – народний депутат України (відсутня); 

Сотник Олена Сергіївна – народний депутат України (відсутня); 

Тетерук Андрій Анатолійович – народний депутат України (відсутній); 

Черненко Олександр Миколайович – народний депутат України 

(відсутній); 

Юринець Оксана Василівна – народний депутат України (відсутня); 

Рибачук Юрій Анатолійович – заступник Міністра культури України; 

Подюк Михайло Євгенович - заступник директора Департаменту у 

справах релігій та національностей - начальник відділу інформаційно-

аналітичної роботи з питань етнополітики Міністерства культури України; 

Савченко Ярослава Андріївна – державний експерт з 

нормопроектування Директорату стратегічного планування та європейської 

інтеграції Міністерства культури України; 

Кононенко Юрій Григорович – директор Департаменту загальної, 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України; 

Ющенко Ірина Миколаївна – завідувач юридичного сектору 

Міністерства інформаційної політики України. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Петухов Сергій Ігорович – заступник Міністра юстиції України з 

питань європейської інтеграції; 

Кирилич Василь Петрович – заступник директора Департаменту – 

начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних 

справ України. 

 

-  присутні на засіданні: 
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Хертель Катерина Юріївна – представник Верховного комісара ОБСЄ у 

справах національних меншин в Україні; 

Мамалига Андрій Володимирович – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини з питань партнерства з інститутами 

громадянського суспільства; 

Томак Марія Володимирівна – координатор Медійної ініціативи за 

права людини; 

Жалко-Титаренко Володимир Валентинович – прес-секретар Інституту 

генези життя та всесвіту; 

Тищенко Юлія Анатоліївна - експерт Українського незалежного центру 

політичних досліджень; 

Захаров Борис Євгенович – керівник Адвокаційного центру 

Української Гельсінської спілки з прав людини. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення порядку підтвердження громадянства України 

та встановлення фактів, що мають юридичне значення, реєстр. № 7211, 

внесений народними депутатами України Мірошниченком Ю.Р.,  

Мосійчуком І.В., Котвіцьким І.О.  

2. 

2.1) Проект Закону про мови в Україні, реєстр. № 5556, внесений 

народними депутатами України Лесюком Я.В., Васюником І.В.,        

Юринець О.В. та іншими народними депутатами України (разом 31 підпис).  

2.2) Проект Закону про функціонування української мови як державної 

та порядок застосування інших мов в Україні, реєстр. № 5669, внесений 

народними депутатами України Головком М.Й, Матіос М.В., Іллєнком А.Ю. 

та іншими народними депутатами України (разом 7 підписів).  

2.3) Проект Закону про державну мову, реєстр. № 5670, внесений 

народними депутатами України Подоляк І.І., Гопко Г.М., Ємцем Л.О. та 

іншими народними депутатами України (разом 32 підписи).  

2.4) Проект Закону про забезпечення функціонування української мови 

як державної, реєстр. № 5670-д, внесений народними депутатами України 

Княжицьким М.Л., Подоляк І.І., Тетеруком А.А. та іншими народними 

депутатами України (разом 76 підписів).   

2.5) Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення розвитку та використання мов національних меншин в Україні, 

реєстр. № 6348, внесений народними депутатами України  Подоляк І.І., 

Сироїд О.І., Гопко Г.М. та іншими народними депутатами України (разом 18 

підписів).  

2.6) Проект Закону про загальні засади та принципи реалізації мовної 

політики в Україні, реєстр. № 8550, внесений народним депутатом України 

Мураєвим Є.В.  

3. Про створення Координаційної ради з питань практики застосування 

законодавчих актів щодо визнання особи біженцем, особою, яка потребує 
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додаткового захисту, примусового повернення, примусового видворення, 

екстрадиції іноземців та осіб без громадянства.  

4. Про заслуховування інформації органів державної влади стосовно 

вжитих заходів щодо повернення в Україну Чикоша Е.П., який утримується в 

місцях несвободи в Республіці Єгипет.  

5. Про визначення дати проведення слухань в Комітеті з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на тему: 

«Удосконалення державної політики у сфері застосування санкцій до осіб, 

причетних до політично мотивованих незаконних переслідувань громадян 

України».  

6. Різне.  

 

Перше питання порядку денного: 

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

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку 

підтвердження громадянства України та встановлення фактів, що мають 

юридичне значення, реєстр. № 7211, внесений народними депутатами 

України Мірошниченком Ю.Р.,  Мосійчуком І.В., Котвіцьким І.О. 

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

Немиря Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку 

підтвердження громадянства України та встановлення фактів, що мають 

юридичне значення, реєстр. № 7211, внесений народними депутатами 

України Мірошниченком Ю.Р., Мосійчуком І.В., Котвіцьким І.О., 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. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Друге питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проекти законів:  

Про мови в Україні, реєстр. № 5556, внесений народними депутатами 

України Лесюком Я.В., Васюником І.В., Юринець О.В. та іншими народними 

депутатами України (разом  31 підпис);  

Про функціонування української мови як державної та порядок 

застосування інших мов в Україні, реєстр. № 5669, внесений народними 

депутатами України Головком М.Й, Матіос М.В., Іллєнком А.Ю. та іншими 

народними депутатами України (разом 7 підписів);   
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Про державну мову, реєстр. № 5670, внесений народними депутатами 

України Подоляк І.І., Гопко Г.М., Ємцем Л.О. та іншими народними 

депутатами України (разом 32 підписи);   

Про забезпечення функціонування української мови як державної, 

реєстр. № 5670-д, внесений народними депутатами України Княжицьким 

М.Л., Подоляк І.І., Тетеруком А.А. та іншими народними депутатами 

України (разом 76 підписів);   

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

розвитку та використання мов національних меншин в Україні, реєстр. № 

6348, внесений народними депутатами України Подоляк І.І., Сироїд О.І., 

Гопко Г.М. та іншими народними депутатами України (разом 18 підписів);   

Про загальні засади та принципи реалізації мовної політики в Україні, 

реєстр. № 8550, внесений народним депутатом України Мураєвим Є.В. 

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

Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Рибачук Ю.А., Суслова І.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань культури 

і духовності, який визначено головним з опрацювання цих законопроектів, 

створити робочу групу із залученням авторів зазначених законопроектів, 

представників відповідних міністерств, громадськості, представників 

національних меншин для розробки одного узгодженого законопроекту, 

спрямованого на врегулювання мовних відносин в Україні. 

Комітет рекомендує до складу зазначеної робочої групи членів 

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин: Брензовича В.І., Логвинського Г.В., Суслову І.М., Чубарова Р.А. 

2) Комітет з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин наголошує, що розгляду та прийняттю 

законопроектів, які  мають на меті врегулювання питань державної мовної 

політики, має передувати широка інклюзивна дискусія у суспільстві із 

обов‘язковим залученням представників національних меншин. 

3) Рекомендувати профільному Комітету з питань культури та 

духовності звернутися до Ради Європи з проханням надати свої коментарі 

щодо особливостей застосування мовних законів у країнах-членах Ради 

Європи та щодо відповідності положень зазначених вище законопроектів 

стандартам та рекомендаціям Ради Європи, зокрема Конвенції про захист  

прав людини і основоположних свобод та іншим рамковим документам.  

4) Звернутись до Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України щодо надання висновку до проекту Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розвитку та 

використання мов національних меншин в Україні (реєстр. № 6348 від 

12.04.2017) внесений народними депутатами України Подоляк І.І.,         

Сироїд О.І., Гопко Г.М. та іншими народними депутатами України (разом 18 

підписів).  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 
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Третє питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про створення Координаційної ради з 

питань практики застосування законодавчих актів щодо визнання особи 

біженцем, особою, яка потребує додаткового захисту, примусового 

повернення, примусового видворення, екстрадиції іноземців та осіб без 

громадянства. 

В обговоренні питання взяли участь: Немиря Г.М., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Створити при Комітеті Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Координаційну 

раду з питань практики застосування та удосконалення законодавчих актів 

щодо визнання особи біженцем, особою, яка потребує додаткового захисту, 

примусового повернення, примусового видворення, екстрадиції іноземців та 

осіб без громадянства.  

2) Звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, 

Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ України, 

Верховного Суду України, Національної поліції України, Державної 

міграційної служби України, Державної прикордонної служби України, 

Представництва УВКБ ООН в Україні для визначення кандидатур до складу 

Координаційної ради з питань практики застосування та удосконалення 

законодавчих актів щодо визнання особи біженцем, особою, яка потребує 

додаткового захисту, примусового повернення, примусового видворення, 

екстрадиції іноземців та осіб без громадянства.  

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації 

Суслову І.М. про інформацію органів державної влади стосовно вжитих 

заходів щодо повернення в Україну Чикоша Е.П., який утримується в місцях 

несвободи в Республіці Єгипет. 

Інформацію надавали:  

Кирилич Василь Петрович – заступник директора Департаменту – 

начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних 

справ України; 

Петухов Сергій Ігорович – заступник Міністра юстиції України з 

питань європейської інтеграції.  

В обговоренні питання взяли участь: Брензович В.І., Кирилич В.П.,  

Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Петухов С.І., Суслова І.М.,  Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   
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Інформацію органів державної влади стосовно вжитих заходів щодо 

повернення в Україну Чикоша Е.П., який утримується в місцях несвободи в 

Республіці Єгипет, взяти до відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про визначення дати проведення 

слухань в Комітеті з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин на тему: «Удосконалення державної політики у 

сфері застосування санкцій до осіб, причетних до політично мотивованих 

незаконних переслідувань громадян України». 

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

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Інформацію про хід підготовки проведення слухань в Комітеті з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на тему: 

«Удосконалення державної політики у сфері застосування санкцій до осіб, 

причетних до політично мотивованих незаконних переслідувань громадян 

України» взяти до відома. 

Провести зазначені слухання в Комітеті 21 листопада 2018 р. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

Різне: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про підготовку пропозицій до проекту 

Закону про Державний бюджет України на 2019 рік, реєстр. № 9000, 

внесеного Кабінетом Міністрів України. 

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

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Підтримати пропозиції народних депутатів України – членів Комітету 

Логвинського Г.В., Чубарова Р.А. до проекту Закону про Державний бюджет 

України на 2019 рік, реєстр. № 9000, внесеного Кабінетом Міністрів України, 

та надіслати зазначені пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету, визначеного головним з підготовки даного законопроекту на 

розгляд Верховної Ради України.   

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

Голова Комітету                                                       Немиря Г.М. 


