Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин

28
31
м. Київ,

березня

відеоконференція

21
15.00

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Лубінець Д.В.
ПРИСУТНІ:
члени Комітету – Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І.,
Копиленко О.Л., Кузнєцов О.О., Мандзій С.В., Медведчук В.В.,
Новинський В.В., Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М., Умєров Р.Е., Чийгоз А.З.,
Яковлєва Н.І., (відсутні – Бойко Ю.А., Рабінович В.З.);
працівники секретаріату Комітету – Буждиган В.П., Бузницький Ю.В.,
Вовк В.М., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С., Федорова С.О.,
Чигрин А.В., Шелудько В.Є.
ЗАПРОШЕНІ ТА ПРИСУТНІ:
Денісова Людмила Леонтіївна – Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини;
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна – народний депутат України
(відсутня);
Железняк Ярослав Іванович – народний депутат України (відсутній);
Соболєв Сергій Владиславович – народний депутат України
(відсутній);
Королевська Наталія Юріївна – народний депутат України (відсутня);
Гнатенко Валерій Сергійович – народний депутат України;
Мороз Володимир Вікторович – народний депутат України;
Драганчук Інна Олександрівна – заступник Міністра з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
Висоцька Олена Володимирівна – заступник Міністра юстиції України;
Садов’як Ірина Дмитрівна – перший заступник Міністра охорони
здоров’я України;
Ліщина Іван Юрійович – заступник Міністра юстиції України;
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Науменко Наталія Миколаївна – перший заступник Голови Державної
міграційної служби України;
Дяченко Любомир Михайлович – прокурор першого відділу
процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у
кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав
громадян з боку правоохоронних органів Офісу Генерального прокурора;
Загорелік Микола Владиславович – заступник директора Департаменту
юридичного забезпечення Державної міграційної служби України;
Зюзя Олександр Володимирович – заступник начальника 3 управління
Департаменту контррозвідки Служби безпеки України;
Константинов Віталій Петрович – заступник начальника Департаменту
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях
несвободи, а також пробації – начальник відділу нагляду за додержанням
законів при виконанні кримінальних покарань та пробації Офісу
Генерального прокурора;
Курилюк Юрій Богданович – начальник Управління адміністративної
юрисдикції Адміністрації Державної прикордонної служби України;
Новицький Олександр Володимирович – начальник відділу екстрадиції
управління екстрадиції та співробітництва Департаменту міжнародноправового співробітництва Офісу Генерального прокурора;
Пилипчук Ольга Дмитрівна – керівник експертної групи з питань
трудової міграції Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України;
Савченко Андрій Володимирович – заступник начальника відділу
організації досудового розслідування Управління організаційно-методичного
забезпечення досудових розслідувань Головного слідчого управління
Державного бюро розслідувань;
Синявський Петро Миколайович – директор Департаменту у справах
іноземців Державної міграційної служби України;
Суліма Оксана Василівна – заступник Генерального директора
Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей - керівник
експертної групи з питань розвитку системи надання соціальних послуг
Міністерства соціальної політики України;
Шумік Ірина Володимирівна – генеральний директор Директорату
професійної освіти Міністерства освіти і науки України;
Юг Біcсо – старший радник з правових питань Представництва УВКБ
ООН в Україні;
Бабич Оксана – радник з правових питань Представництва УВКБ ООН
в Україні;
Тишкевич Олена – радник з правових питань Представництва УВКБ
ООН в Україні;
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Григорова Марина – юрист ГО "Донбас СОС";
Луньова Олена Валентинівна – представник Центру прав людини
«Зміна», позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з
питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки
Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних
відносин;
Лутковська Валерія Володимирівна – експерт та співзасновник ГО
«Український інститут з прав людини»;
Мещанінова Марія – національний експерт з прав людини
Моніторингової Місії ООН з прав людини;
Тагіу Мелкумян – представник Моніторингової Місії ООН з прав
людини;
Фоменко Михайло – юрист ГО "Донбас СОС".
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про порядок денний
засідання Комітету.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання Комітету.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення
внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання
грошових зобов’язань», реєстр. № 2329, (друге читання).
2.
Проект Закону про надання захисту іноземцям та особам без
громадянства, реєстр. № 3387, внесений народними депутатами України
Лубінцем Д.В., Горбенком Р.О., Єфімовим М.В., Кузнєцовим О.О. та іншими
народними депутатами України.
3.
Проект Закону про захист права власності та інших речових прав
осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, реєстр. № 5177, поданий
народним депутатом України Горбенком Р.О. та іншими народними
депутатами України.
3.1 Проект Закону про захист права власності та інших речових прав
осіб, постраждалих внаслідок проведення антитерористичної операції або
операції Об'єднаних сил, реєстр. № 5177-1, поданий народним депутатом
України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України.
4.
Про схвалення Рекомендацій за результатами спільних
комітетських слухань комітетів Верховної Ради України з питань зовнішньої
політики та міжпарламентського співробітництва, з питань прав людини,
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій,
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Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя,
національних меншин і міжнаціональних відносин, з питань національної
безпеки, оборони та розвідки на тему: «Зовнішньополітичні аспекти
деокупації АР Крим та міста Севастополя: парламентський вимір», які
відбулися 20 січня 2021 року.
5.
Про підсумки круглого столу на тему: «Про стан дотримання прав
людини в місцях несвободи» та щодо стану виконання рішення Комітету від
17 лютого 2021 року за наслідками розгляду питання « Про дотримання
вимог Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському
чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню у
виправній колонії № 77 міста Бердянськ».
6.
Різне.
Результати голосування:
«за» - 12 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л.,
Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Медведчук В.В., Новинський В.В.,
Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М., Умєров Р.Е., Яковлєва Н.І.);
«проти» - 0;
«утримались» - 0;
«не голосували» - 2 (Мандзій С.В., Чийгоз А.З.).
Перше питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про проект Закону про
внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення внутрішньо переміщених
осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань», реєстр.
№ 2329, (друге читання).
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення
змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від
негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань», реєстр. № 2329, за
наслідками розгляду прийняти у другому читанні та в цілому.
Результати голосування:
«за» - 12 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л.,
Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Медведчук В.В., Тарасенко Т.П.,
Ткаченко М.М., Умєров Р.Е., Чийгоз А.З., Яковлєва Н.І.);
«проти» - 0:
«утримались» - 0;
«не голосували» - 2 (Мандзій С.В., Новинський В.В.).
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Друге питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про проект Закону про
надання захисту іноземцям та особам без громадянства, реєстр. № 3387,
внесений народними депутатами України Лубінцем Д.В., Горбенком Р.О.,
Єфімовим М.В., Кузнєцовим О.О. та іншими народними депутатами України.
В обговоренні питання взяли участь: Бабич О., Біссо Ю., Денісова Л.Л.,
Зюзя О.В., Курилюк Ю.Б., Ліщина І.Ю., Лубінець Д.В., Науменко Н.М.,
Новицький О.В., Пилипчяук О.Д., Садов’як І.Д., Суліма О.В., Шумік І.В.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про надання
захисту іноземцям та особам без громадянства, реєстр. № 3387, внесений
народними депутатами України Лубінцем Д.В., Горбенком Р.О.,
Єфімовим М.В., Кузнєцовим О.О. та іншими народними депутатами України,
за наслідками розгляду в першому питанні прийняти за основу.
Результати голосування:
«за» - 11 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л.,
Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М., Умєров Р.Е.,
Чийгоз А.З., Яковлєва Н.І.);
«проти» - 1 (Медведчук В.В.);
«утримались» - 0;
«не голосували» - 2 (Мандзій С.В., Новинський В.В.).
Третє питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про проект Закону про
захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок
збройної агресії, реєстр. № 5177, поданий народним депутатом України
Горбенком Р.О. та іншими народними депутатами України, та проект Закону
про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих
внаслідок проведення антитерористичної операції або операції Об'єднаних
сил, реєстр. № 5177-1, поданий народним депутатом України
Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України.
В обговоренні питання взяли участь: Гнатенко В.С., Горбенко Р.О.,
Денісова Л.Л., Джемілєв М., Драганчук І.О., Лубінець Д.В., Медведчук В.В.,
Мороз В.В., Тарасенко Т.П., Яковлєва Н.І.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правової
політики внести пропозицію до Верховної Ради України:
проект Закону України про захист права власності та інших речових
прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, реєстр. № 5177, поданий
народним депутатом України Горбенком Р.О. та іншими народними
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депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за
основу;
проект Закону про захист права власності та інших речових прав осіб,
постраждалих внаслідок проведення антитерористичної операції або операції
Об'єднаних сил, реєстр. № 5177-1, поданий народним депутатом України
Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України, за наслідками
розгляду в першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої
ініціативи на доопрацювання.
Результати голосування:
«за» - 12 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л.,
Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Мандзій С.В., Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М.,
Умєров Р.Е., Чийгоз А.З., Яковлєва Н.І.);
«проти» - 1 (Медведчук В.В.);
«утримались» - 0;
«не голосували» - 1 (Новинський В.В.).
Четверте питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про схвалення
Рекомендацій за результатами спільних комітетських слухань комітетів
Верховної
Ради
України
з
питань
зовнішньої
політики
та
міжпарламентського співробітництва, з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних
меншин і міжнаціональних відносин, з питань національної безпеки, оборони
та розвідки на тему: «Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та
міста Севастополя: парламентський вимір», які відбулися 20 січня 2021 року.
УХВАЛИЛИ:
Схвалити Рекомендації за результатами спільних комітетських слухань
комітетів Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та
міжпарламентського співробітництва, з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних
меншин і міжнаціональних відносин, з питань національної безпеки, оборони
та розвідки на тему: «Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та
міста Севастополя: парламентський вимір», які відбулися 20 січня 2021 року.
Результати голосування:
«за» - 12 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л.,
Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Мандзій С.В., Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М.,
Умєров Р.Е., Чийгоз А.З., Яковлєва Н.І.);
«проти» - 1 (Медведчук В.В.);
«утримались» - 0;
«не голосували» - 1 (Новинський В.В.).
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П’яте питання порядку денного:
СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про підсумки круглого
столу на тему: «Про стан дотримання прав людини в місцях несвободи» та
щодо стану виконання рішення Комітету від 17 лютого 2021 року за
наслідками розгляду питання «Про дотримання вимог Європейської
конвенції про запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що
принижує гідність, поводженню або покаранню у виправній колонії № 77
міста Бердянськ».
В обговоренні питання взяли участь: Висоцька О.В., Касай К.І.,
Константинов В.П., Лубінець Д.В., Савченко А.В.,
УХВАЛИЛИ:
1.
Інформацію Офісу Генерального прокурора України, Державного
бюро розслідувань про виконання рішення Комітету від 17 лютого 2021 року
«Про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання катуванням
та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або
покаранню у виправній колонії № 77 міста Бердянськ» взяти до відома, а
інформацію Міністерства юстиції України про виконання рішення Комітету
від 17 лютого 2021 р. «Про дотримання вимог Європейської конвенції про
запобігання катуванням та нелюдському чи такому що принижує гідність,
поводженню або покаранню у виправній колонії № 77 міста Бердянськ»
визнати не повною.
2.
Службове розслідування проведене Міністерством юстиції
України щодо невиконання або неналежного виконання службової
діяльності, не дотримання вимог чинного законодавства особами рядового і
начальницького складу зазначеної державної установи, що призвели до
масових порушень прав засуджених та негативно вплинули на забезпечення
виконання покладених на установу завдань, визнати неналежним.
3.
Провести окреме засідання Комітету, на якому заслухати
Міністра юстиції України Малюську Д.Л. щодо діяльності Міністерства
юстиції України, зокрема і про виконання рішення Комітету від 17 лютого
2021 р. «Про дотримання вимог Європейської конвенції про запобігання
катуванням та нелюдському чи такому що принижує гідність, поводженню
або покаранню у виправній колонії № 77 міста Бердянськ».
4.
Звернутись до Міністра юстиції України щодо відкриття
дисциплінарних проваджень щодо невиконання або неналежного виконання
під час службової діяльності вимог чинного законодавства працівниками
Державної установи «Бердянська виправна колонія № 77», в результаті яких
було завдано шкоди правам та свободам засуджених, які утримуються у
зазначеній установі. На період проведення службового розслідування
відсторонити від займаних посад керівництво Бердянської виправної колонії
№ 77.
5.
Звернутись до Офісу Генерального прокурора України про
надання Комітету матеріалів щодо виявлених порушень Офісом
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Генерального прокурора за наслідками проведеної перевірки у Державній
установі «Бердянська виправна колонія № 77» у період з 10 по 12 березня
2021 р.
6.
З метою забезпечення ефективного досудового розслідування у
кримінальних провадженнях за фактами порушення прав людини у
Державній установі «Бердянська виправна колонія № 77», та інших
кримінальних провадженнях щодо катувань та порушення прав громадян,
фактів можливого зловживання владою або службовим становищем та
перевищення влади або службових повноважень з боку працівників
Державної установи «Бердянська виправна колонія № 77», в результаті яких
було завдано шкоди правам, свободам окремих засуджених, які утримуються
у зазначеній установі, що розслідуються територіальним управлінням
Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Мелітополі, звернутися
до Державного бюро розслідувань з пропозицією розглянути можливість їх
об’єднання в одне кримінальне провадження, доручити його розслідування
центральному апарату Державного бюро розслідувань зі здійсненням
процесуального керівництва Офісом Генерального прокурора України.
Результати голосування:
«за» - 9 (Горбенко Р.О., Джемілєв М., Касай К.І., Копиленко О.Л.,
Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В., Мандзій С.В., Ткаченко М.М., Умєров Р.Е.);
«проти» - 0;
«утримались» - 0;
«не голосували» - 5 (Медведчук В.В., Новинський В.В., Тарасенко Т.П.,
Чийгоз А.З., Яковлєва Н.І.).

Голова Комітету
Секретар Комітету

Лубінець Д.В.
Умєров Р.Е.

