
   

ПРОГРАМА СЛУХАНЬ 

у Комітеті Верховної Ради України 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» 

 
21 листопада 2018 року, 14.30-17.30 

Адреса проведення: вул. Грушевського, 18/2, кім. 12  

 

ВСТУПНЕ СЛОВО (регламент до 5 хвилин) 

 

 Актуальність теми: чому державна політика в сфері застосування санкцій 

до осіб, причетних до політично мотивованих незаконних переслідувань 

громадян України, потребує вдосконалення? 

  

Григорій НЕМИРЯ, голова Комітету з питань прав людини, національних меншин 

та міжнаціональних відносин (модератор) 

Рефат ЧУБАРОВ, народний депутат України 

Евген ЧОЛІЙ, Президент Світового Конґресу Українців 

Тарас ЦИМБРІВСЬКИЙ, директор програми USAID “Права людини в дії”, 

Українська Гельсінська спілка з прав людини 

 

ЧАСТИНА 1. Внутрішньополітичний вимір (регламент до 7 хвилин) 

 

Дар’я СВИРИДОВА, юристка Української Гельсінської спілки з прав людини, 

Марія ТОМАК, координаторка Медійної ініціативи за права людини, експертка 

програми USAID «Права людини в дії» 

Недоліки державної політики у сфері застосування санкцій до осіб, причетних до 

політично мотивованих незаконних переслідувань громадян України, та рекомендації 

щодо удосконалення. 

 

Сергій МОКРЕНЮК, начальник Управління з питань Автономної Республіки Крим 

та м. Севастополя, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб 

Напрямки вдосконалення та розвитку взаємодії органів державної влади у сфері 

застосування санкцій до осіб, причетних до політично мотивованих незаконних 

переслідувань громадян України 

 

Віталій СЕКРЕТАР, начальник Відділу представництва інтересів держави в суді 

Прокуратури Автономної Республіки Крим і м.Севастополь 

Запровадження відповідальності за порушення законодавства про санкції. 

 



Юлія ТИЩЕНКО, керівник Програми підтримки демократичних процесів 

Українського незалежного центру політичних досліджень 

Виклики політики в сфері застосування санкцій: критерії та практика.  

 

Роман КАРМАЗИН, начальник відділу юридичного департаменту Національного 

банку України 

Дії Національного банку України щодо застосування спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до рішень Ради національної безпеки 

і оборони України 

 

Обговорення (регламент до 3 хвилин) 

 

ЧАСТИНА 2. Зовнішньополітичний вимір (регламент до 7 хвилин) 

 

Оксана ЗОЛОТАРЬОВА, начальник відділу тимчасово окупованих територій 

Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України 

Моніторинг санкцій, запроваджених іноземними державами щодо осіб, причетних 

до політично мотивованих незаконних переслідувань громадян України, а також 

просування українських санкційних списків 

 

Евген ЧОЛІЙ, Президент Світового Конґресу Українців 

Роль української діаспори у вдосконаленні реалізації санкційної політики в Україні 

щодо іноземних осіб, які грубо порушують права громадян України 

 

Олена СОТНИК, народний депутат України, співавторка одного із 

законопроектів щодо імплементації «акту Магністького» в українське 

законодавство 

Імплементація в українське законодавство санкцій, запроваджених іноземними 

державами та міжурядовими організаціями  

 

Поліна КОВАЛЬОВА, координаторка програм ПЕН-центру США зі свободи слова в 

Євразії 

Як зробити українські санкційні списки «привабливими» для західних країн? 

 

Світлана ЗАЛІЩУК, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради 

України у зовнішніх справах, співавторка одного із законопроектів щодо 

імплементації «акту Магністького» в українське законодавство 

Синхронізація із Заходом: як зробити так, аби фігуранти українських санкційних 

списків опинилися в black lists країн Європи, США, Канади? 

 

Борис БАБІН, Постійний представник президента України Петра Порошенка в 

Автономній Республіці Крим 

Оцінка діяльності фізичних та юридичних осіб в Криму, які порушували режим 

тимчасово окупованої території та завдавали шкоди національним інтересам 

України 

 

Обговорення (регламент до 3 хвилин) 

 

Підведення підсумків. Заключне слово Голови Комітету (регламент 3 хвилини) 



 

 


