
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, 

            національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 52 

 

                                                                                    

                   

                              19 грудня 2018 р.    14.30 

                        

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

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Немиря Г.М. 

ПРИСУТНІ: 

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

Чубаров Р.А., (відсутні – Джемілєв М., 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., Надточій Л.І.,       

Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С. 

  

ЗАПРОШЕНІ: 

- на розгляд першого питання: 

Шухевич Юрій-Богдан Романович – народний депутат України; 

Геращенко Ірина Володимирівна – народний депутат України 

(відсутня); 

Третьяков Олександр Юрійович – народний депутат України 

(відсутній); 

Луценко Ірина Степанівна – народний депутат України (відсутня); 

Білецький Андрій Євгенійович – народний депутат України (відсутній); 

Петренко Олег Миколайович – народний депутат України; 

Бурбак Максим Юрійович – народний депутат України (відсутній); 

Загорій Гліб Володимирович – народний депутат України (відсутній); 

Ляшко Олег Валерійович  – народний депутат України (відсутній); 

Рибчинський Євген Юрійович – народний депутат України (відсутній); 

Гаврилюк Михайло Віталійович – народний депутат України 

(відсутній); 

Шевченко Олександр Леонідович – народний депутат України 

(відсутній); 

Шевченко Віктор Леонідович – народний депутат України (відсутній); 

Саврасов Максим Віталійович – народний депутат України (відсутній); 

Єфремова Ірина Олексіївна – народний депутат України (відсутній); 

Корчинська Оксана Анатоліївна – народний депутат України; 

Гузь Ігор Володимирович – народний депутат України (відсутній); 
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Смачило Іванна Василівна – заступник Міністра юстиції України; 

Куркчі Юсуф Ібрагімович – перший заступник Міністра з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Закаблук Владислав Артурович – начальник відділу з питань 

гуманітарного співробітництва Управління з питань внутрішньо 

переміщених осіб та гуманітарного співробітництва Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Кирилич Василь Петрович – заступник директора Департаменту 

консульської служби - начальник управління консульського забезпечення–

Міністерства закордонних справ України; 

Дворник Сергій Олександрович – начальник відділу політичного 

аналізу Політичного департаменту Міністерства закордонних справ України; 

Приходько Костянтин Григорович – заступник начальника служби – 

начальник відділу Управління правового забезпечення Служби безпеки 

України; 

Коренівський Андрій Володимирович – заступник начальника служби 

Фінансово-економічного управління Служби безпеки України; 

Цибулько Олеся Сергіївна – керівник експертної групи з питань 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення 

Директорату соціальних послуг та інтеграції Міністерства соціальної 

політики України. 

 

- на розгляд другого питання: 

Вілкул Олександр Юрійович – 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; 

Савицька Ірина Вікторівна – начальник відділу нормативно-правового 

забезпечення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини; 

Христова Ганна - керівник Проекту Ради Європи “Внутрішнє 

переміщення в Україні: розробка тривалих рішень»; 

Кривошеєв Євгеній Миколайович – заступник начальника управління 

організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних 

ситуацій Міністерства соціальної політики України. 

 

- на розгляд третього питання: 

Білецький Андрій Євгенійович – народний депутат України (відсутній); 

Бондар Віктор Васильович – народний депутат України (відсутній); 

Величкович Микола Романович – народний депутат України 

(відсутній); 

Веселова Наталія Василівна – народний депутат України (відсутня); 

Висоцький Сергій Віталійович – народний депутат України (відсутній); 

Головко Михайло Йосифович – народний депутат України (відсутній); 

Єднак Остап Володимирович – народний депутат України (відсутній); 
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Іллєнко Андрій Юрійович – народний депутат України (відсутній); 

Корчинська Оксана Анатоліївна – народний депутат України; 

Лапін Ігор Олександрович – народний депутат України (відсутній); 

Левченко Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Луценко Ігор Вікторович – народний депутат України (відсутній); 

Марченко Олександр Олександрович – народний депутат України 

(відсутній); 

Осуховський Олег Іванович – народний депутат України (відсутній); 

Парасюк Володимир Зіновійович – народний депутат України 

(відсутній); 

Петренко Олег Миколайович – народний депутат України; 

Ричкова Тетяна Борисівна – народний депутат України (відсутня); 

Соляр Володимир Миронович – народний депутат України (відсутній); 

Тимошенко Юрій Володимирович – народний депутат України 

(відсутній); 

Шкрум Альона Іванівна – народний депутат України (відсутня); 

Шухевич Юрій Романович – народний депутат України; 

Рудич Алла Володимирівна – юрисконсульт штабу 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України; 

Гарник Марія Сергіївна – т.в.о. директора Департаменту з питань 

громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби 

України; 

Чорноус Оксана Святославівна – заступник начальника відділу з 

питань тимчасового та постійного проживання іноземців і осіб без 

громадянства Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства 

Державної міграційної служби України; 

Радько Василь Іванович – головний спеціаліст Відділу міжнародного 

співробітництва Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України; 

Комісар Євген Володимирович – помічник-консультант народного 

депутата України Білецького А.Є. 

 

- на розгляд четвертого питання: 

Крикливенко Богдан Володимирович - програмний директор ГО 

"Український інститут з прав людини"; 

Смірнова Олена Львівна - виконавчий директор ГО "Український  

інститут з прав людини". 

 

-  присутні на засіданні: 

Метелиця Максим Володимирович – адвокаційний експерт ГО 

«Донбас-СОС»; 

Ягін Анатолій Анатолійович – адвокаційний експерт ГО «Донбас-

СОС»; 

Томак Марія Володимирівна – координатор Медійної ініціативи за 

права людини; 
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Кузьменко Лідія – радник з правових питань Представництва УВКБ 

ООН в Україні; 

Луньова Олена Валентинівна – менеджер з адвокації Центру інформації 

про права людини; 

Дворецька Олександра Миколаївна - виконавчий директор БФ "Восток-

SOS"; 

Куришко Ольга Миколаївна - юрист ГО "Крим СОС"; 

Шишкіна Еліна Вікторівна – правовий аналітик БФ «Право на захист». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які 

незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово 

окупованих територіях України та за її межами, реєстр. № 8205, внесений 

народними депутатами України Шухевичем Ю.Р., Геращенко І.В. та іншими 

народними депутатами України (разом 18 підписів). 

2.  
2.1) Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з 

питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 

8332, внесений Кабінетом Міністрів України.  

2.2) Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з 

питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 

8332-1, внесений народним депутатом України Вілкулом О.Ю.  

3. Про узгодження остаточної редакції окремих норм проекту Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового 

статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та недоторканості України), реєстр. № 3433 (друге 

читання).  

4. Презентація проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з метою захисту прав внутрішньо переміщених 

осіб та мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей щодо перетину державного кордону України».  

5. Про звернення Міністерства інформаційної політики України щодо 

кандидатури представника Комітету до складу міжвідомчої робочої групи з 

питань розробки та ведення реєстру порушення прав журналістів на 

тимчасово окупованих територіях України з 2014 року.  

6. Різне.  

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про проект Закону про правовий статус 

і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або 

засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами, 

реєстр. № 8205, внесений народними депутатами України Шухевичем Ю.Р., 

Геращенко І.В. та іншими народними депутатами України (разом 18 

підписів). 
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В обговоренні питання взяли участь: Шухевич Ю.Р. (ініціатор 

законопроекту), Брензович В.І., Бузницький Ю.В., Кирилич В.П., Корчинська 

О.А., Куркчі Ю.І., Логвинський Г.В., Немиря Г.М., Петренко О.М., 

Приходько К.Г., Суслова І.М., Томак М.В., Цибулько О.С., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про правовий 

статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або 

засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами, 

реєстр. № 8205, внесений народними депутатами України Шухевичем Ю.Р., 

Геращенко І.В. та іншими народними депутатами України, за результатами 

розгляду у 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.    

3) У разі прийняття законопроекту за основу утворити у Комітеті 

робочу групу, яка візьме на себе завдання у стислі терміни доопрацювати 

зазначений законопроект з урахування зауважень і пропозицій народних 

депутатів України, Уряду та громадських організацій до другого читання. 

Результати голосування: 

«за» - 3 (Брензович В.І., Немиря Г.М., Суслова І.М.); 

«утримались» - 2 (Логвинський Г.В., Чубаров Р.А.). 

 

Друге питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Немирю Г.М. про проекти законів: про внесення змін 

до деяких законів України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб, реєстр. № 8332, внесений Кабінетом Міністрів України; 

про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту 

прав внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 8332-1, внесений народним 

депутатом України Вілкулом О.Ю. 

В обговоренні питання взяли участь: Калупаха І.М. (представник 

суб’єкта права законодавчої ініціативи щодо законопроекту, реєстр. № 8332),  

Кузьменко Л., Немиря Г.М., Савицька І.В., Суслова І.М., Христова Г. 

 

УХВАЛИЛИ:   

 Рекомендувати Верховній Раді України: 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України з 

питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 

8332, внесений Кабінетом Міністрів України за результатами розгляду у 

першому читанні прийняти за основу;  

проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань 

забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб, реєстр. № 8332-1, 

внесений народним депутатом України Вілкулом О.Ю. за результатами 
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розгляду у 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 підкомітету Суслову І.М. про узгодження остаточної редакції 

окремих норм проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, 

які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості 

України), реєстр. № 3433 (друге читання). 

В обговоренні питання взяли участь: Комісар Є.В., Немиря Г.М., 

Петренко О.М., Суслова І.М., Чорноус О.С., Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1) Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу 

іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної 

цілісності та недоторканості України), реєстр. № 3433, прийняти у другому 

читанні і в цілому як закон в редакції запропонованій Комітетом. 

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. 

 

Четверте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про презентацію проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 

захисту прав внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово 

окупованих територій Донецької та Луганської областей щодо перетину 

державного кордону України». 

Інформацію надавав Крикливенко Богдан Володимирович - 

програмний директор ГО "Український інститут з прав людини". 

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

Крикливенко Б.В., Куркчі Ю.І., Немиря Г.М., Суслова І.М.,  Цибулько О.С., 

Чубаров Р.А. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Підтримати ініціативу ГО "Український інститут з прав людини" щодо 

підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів України з метою захисту прав внутрішньо переміщених 

осіб та мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей щодо перетину державного кордону України». 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

П’яте питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Немирю Г.М. про звернення Міністерства 

інформаційної політики України щодо кандидатури представника Комітету 

до складу міжвідомчої робочої групи з питань розробки та ведення реєстру 

порушення прав журналістів на тимчасово окупованих територіях України з 

2014 року. 

 

УХВАЛИЛИ:   

Звернення Міністерства інформаційної політики України щодо 

кандидатури представника Комітету до складу міжвідомчої робочої групи з 

питань розробки та ведення реєстру порушення прав журналістів на 

тимчасово окупованих територіях України з 2014 року взяти до відома. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  

Комітету. 

 

 

 

      

Голова Комітету                                                              Немиря Г.М. 


