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національних меншин і міжнаціональних відносин 
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              23         жовтня           19   

 

                         м. Краматорськ, вул. Конрада     

                         Гампера, 3-А, Авангард-хол       09.30 

 

 

 

 ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Лубінець Д.В. 

 ПРИСУТНІ: 

 члени Комітету – Горбенко Р.О., Єфімов М.В., Калаур І.Р., Касай К.І., 

Кузнєцов О.О., Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М., Умеров Р.Е., Чийгоз А.З., 

Яковлєва Н.І., (відсутні – Бойко Ю.А., Джемілєв М., Кубраков О.М., 

Медведчук В.В., Новинський В.В., Рабінович В.З.); 

 працівники секретаріату Комітету – Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О., 

Чигрин А.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

Бардіна Марина Олегівна – народний депутат України, заступник 

голови  Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва;      

Бобровська Соломія Анатоліївна – народний депутат України, секретар 

Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва; 

Королевська Наталія Юріївна – народний депутат України, заступник 

голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів; 

Требушкін Руслан Валерійович – народний депутат України; 

Денісова Людмила Леонтіївна – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини;  

Недава Олег Анатолійович – народний депутат України VIII скликання; 
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Суслова Ірина Миколаївна – народний депутат України VIII скликання, 

радник Голови 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; 

Андрієнко Оксана Дмитрівна – головний бухгалтер Слов’янського 

аграрного коледжу; 

Ануфрієв Максим Юрійович – Президент Донецької торгово-

промислової палати; 

Барилко Олександр – керівник юридичного відділу  Представництва 

Данської Ради у справах біженців в Україні;  

Башар Аббуд – керівник офісу у Слов'янську та Сєвєродонецьку 

Данської Ради у справах біженців; 

Бойко Ігор Олександрович – директор Департаменту з питань 

цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної 

державної адміністрації; 

Борисенко Дмитро Володимирович – головний інженер Регіональної 

філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця»; 

Бородавко Дмитро Станіславович – заступник начальника Штабу 

об’єднаних сил зі стратегічних комунікацій Міністерства оборони України;  

Брандауер Крістін –  Офіцер з Моніторингу Моніторингової місії 

ОБСЄ; 

Бугайов Сергій Вікторович – директор Регіональної філії «Донецька 

залізниця» АТ «Укрзалізниця»; 

Великоцька Наталія Валеріївна – заступник директора департаменту – 

начальник управління розвитку територій Департаменту економіки 

Донецької обласної державної адміністрації; 

Верігіна Ірина Костянтинівна – експерт Експертної ради депутатської 

фракції «Батьківщина»;  

Винокуров Юрій Олегович – директор Департаменту капітального 

будівництва Донецької обласної державної адміністрації; 

Ворошков Олександр Леонідович – радник з питань ВПО в Донецькій 

області; 

Головко Оксана Петрівна – директор Департаменту інвестиційно-

інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької обласної державної 

адміністрації; 

Гомон  Олександр Васильович – начальник управління оперативного 

забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у 

Донецькій області, перший заступник начальника Головного управління 

Державної фіскальної служби України у Сумській області;  

Гончаров Леонід Васильович – директор ДМЗ; 

Гордієць Павло Павлович – виконавчий директор ГО «Інститут 

геополітичного виміру»; 
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Грисюк Юрій Сергійович – державний експерт експертної групи з 

питань інвестиційної політики Департаменту стратегічного планування та 

європейської інтеграції  Міністерства інфраструктури України;   

Губа Сергій Васильович; 

Гусак Сергій Ігорович – перекладач; 

Гусєва Лариса Валентинівна – виконуюча обов’язки директора 

Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної 

державної адміністрації; 

Данилюк Олександр Милославович – керівник експертної групи з 

питань надання екстреної медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я 

України; 

Дворецька  Олександра Миколаївна – координатор офісу з розробки 

гуманітарної політики Міністерства культури, молоді та спорту України; 

Долозіна Ірина Леонідівна – начальник Головного управління 

Державної фіскальної служби України у Донецькій області; 

Заводовський Віктор Олександрович – директор з інвестицій та 

перспективного розвитку КП «Компанія «Вода Донбасу»; 

Загородня Ірина – представник фонду «Відкрита політика»; 

Ілляшенко Олексій Володимирович – Заступник міністра з питань 

ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України; 

Кайумов Ахамад  –  Офіцер з Моніторингу Моніторингової місії ОБСЄ; 

 Калінін  Руслан Олександрович – радник Міністра з питань ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;    

Кириленко Павло Олександрович – Голова Донецької обласної 

державної адміністрації; 

Клименко Олександр Петрович – оглядач відділу ілюстрацій, 

фотокореспондент ДП Редакція газети «Голос України»; 

Клюжев Олександр – представник ГО «Опора»;   

Коваль Олег Петрович – Заступник міністра соціальної політики 

України; 

Кондур Земфіра – представник Офісу Ради Європи; 

Конєв Ігор Олександрович – державний експерт експертної групи з 

прав людини Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової 

обізнаності Міністерства юстиції України; 

Костюніна Юлія Олександрівна – заступник керівника апарату 

Донецької обласної державної адміністрації; 

Кравчук  Ірина Михайлівна – начальник відділу  організаційного 

забезпечення та контролю головного управління вищої освіти  директорату  

Міністерства освіти і науки України; 

Кудренко Олег Васильович – заступник командувача ООС; 
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Кулик Олександр Михайлович – заступник начальника управління з 

питань соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій – 

начальник відділу організації соціального захисту ВПО Міністерства 

соціальної політики України; 

Леошко Владислав Євгенович – власний кореспондент газети «Голос 

України» по Донецькій області; 

Лисянський Павло Леонідович – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з дотримання прав  жителів  Донецької та 

Луганської областей; 

Литвиненко Олена – заступник голови Офісу Ради Європи; 

Лук’янчук Тамара Олексіївна – радник патронатної служби голови 

Донецької обласної державної адміністрації; 

Мороз Ігор Вікторович – перший заступник голови Донецької обласної 

державної адміністрації; 

Мосіна Ольга Олександрівна – начальник організаційного управління 

Донецької обласної державної адміністрації; 

Мурашкевич Олексій – регіональний координатор проекту «Внутрішнє 

переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» Офісу Ради Європи в 

Україні; 

Натрус Сергій Петрович – директор Департаменту екології та 

природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації; 

Наумова Людмила Анатоліївна – заступник начальника управління – 

начальник відділу ГУ Державної міграційної служби України в Донецькій 

області; 

Негур Олег Степанович – представник Міжнародної організації з 

міграції; 

Нечаєва Крістіна – координатор з питань захисту та адвокації в 

Норвезькій раді у справах біженців (NRC);  

Нікулін Дмитро; 

Особов Іван Павлович – помічник-консультант народного депутата 

України Королевської Н.Ю.; 

Павлик Ірина Юріївна – фахівець з питань захисту УВКБ ОНН; 

Паламарчук Надія Степанівна – голова Донецької обласної організації 

людей з інвалідністю; 

Пересічна Інна Володимирівна – депутат Миколаївської міської ради; 

Петренко Анастасія Леонідівна – координатор гуманітарних місій 

Донецої і Луганської областей; 

Підгорна Тетяна Олексіївна – виконуюча обов’язки начальника 

Головного управління Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру у Донецькій області; 

Плакова Тетяна Миколаївна – директор Слов’янського аграрного 

коледжу; 
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Рад Наталія Сергіївна – начальник Головного управління Пенсійного 

фонду у Донецькій області; 

Савіних Сергій Анатолійович – заступник директора Департаменту 

оперативного моніторингу - представник постійний АТ «Укрзалізниця» у 

Східному регіоні України; 

Савчишин Валерій Миколайович – в.о. заступника директора з 

інфраструктури регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця»; 

Самбор  Юрій Олександрович – в.о. начальника Донецько - 

Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби  

України; 

Саркісов Костянтин Юрійович – голова Новолуганської сільської ради; 

Свинаренко Олег Іванович – керівник апарату Донецької обласної 

державної адміністрації; 

Святуха Ірина Анатоліївна – асистент проекту Міжнародної організації 

з міграції; 

Сергій Губа – кандидат  на позаштатного консультанта Комітету; 

Сивохо Сергій Анатолійович – радник Секретаря РНБО України; 

Синяк Любов Костянтинівна – представник Національної платформи 

«Жінки за мир»; 

Скарга Михайло Олександрович – директор Департаменту фінансів 

Донецької обласної державної адміністрації; 

Скороход Олексій Петрович – радник Сивохо С.А.; 

Смерков Віктор Сергійович; 

Ставицький Олег Миколайович – начальник управління взаємодії з 

правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції Донецької 

обласної державної адміністрації; 

Степанова Ірина Юріївна – голова громадської ради при Донецькій 

обласної державної адміністрації, голова наглядової ради ГО «Розвиток 

ініціатив»; 

Стрепоченко Ольга Миколаївна – помічник-консультант народного 

депутата України Лубінця Д.В.; 

Сухорукова Оксана Сергіївна – генеральний директор Директорату 

медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України; 

Тараненко Тетяна Вікторівна – заступник директора – начальник 

управління вугільної промисловості та енергетики Департаменту розвитку 

базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації; 

Тарасенко Олег – представник ГО  «Право на захист»; 

Тимофеєва Наталія Миколаївна – начальник служби у справах дітей 

Донецької обласної державної адміністрації; 

Токарева Олена Аркадіївна – директор Департаменту соціального 

захисту населення Донецької обласної державної адміністрації; 

Толкач  Дарина – представник ГО Благодійний фонд «Право на 

захист»; 
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Тополя Тарас – 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; 

Трало Юлія – представник ГО «Право на захист» ; 

Трестер Юлія – помічник-консультант народного депутата        

Горбенка Р.О.; 

Тюріна Тетяна Олексіївна – прес-секретар патронатної служби голови 

Донецької обласної державної адміністрації; 

Тютюнник  Дмитро Федорович  –  заступник керівника капітального 

будівництва  державних доріг  Служби автомобільних доріг у Донецькій 

області; 

Узун Юрій Геннадійович – директор Департаменту охорони здоров’я 

Донецької обласної державної адміністрації; 

Федорова Інна – старший юрист Представництва Данської Ради у 

справах біженців в Україні;   

Фесенко Ганна Михайлівна – заступник директора департаменту – 

начальник управління інформаційних комунікацій Департаменту 

інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної державної 

адміністрації; 

Фоміна Світлана Олександрівна – директор Центру комплексної 

реабілітації Міністерства соціальної політики України; 

Христова Ганна – керівник проекту «Внутрішнє переміщення в 

Україні: розробка тривалих рішень» Офісу Ради Європи в Україні; 

Чернявська Анна Сергіївна – помічник-консультант народного 

депутата  Єфімова М.В.; 

Чукова Наталія Вікторівна – директор Департаменту інформаційної та 

внутрішньої політики Донецької обласної державної адміністрації; 

Шаповалова Наталія – т.в.о. Голови Краматорського офісу 

Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні; 

Шейна Андрій Миколайович – заступник начальника Головного 

управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях; 

Щербау Уладзімір – голова відділу з прав на фізичну недоторканність і 

прав людини в контексті збройного конфлікту Моніторингової місії ООН з 

прав людини в Україні; 

Яковлев Дмитро Володимирович – радник Сивохо С.А.; 

Ях’яев Умер – старший радник з міжнародного захисту УВКБ ООН. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Моніторинг дотримання прав громадян України, які проживають 

в районі проведення операції об’єднаних сил та на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій, Луганській областях з метою визначення 

першочергових законодавчих ініціатив у зазначеній сфері. 

-  Стан справ щодо забезпечення прав осіб, постраждалих від 

збройного конфлікту та головні проблеми соціально-економічного 

відновлення у Донецькій області. 

-  Інформація профільних міністерств з тематики засідання. 

 

Перше питання порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про моніторинг 

дотримання прав громадян України, які проживають в районі проведення 

операції об’єднаних сил та на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, 

Луганській областях з метою визначення першочергових законодавчих 

ініціатив у зазначеній сфері. 

Члени Комітету заслухали доповідь Голови Донецької обласної 

державної адміністрації Кириленка П.О. «Про стан справ щодо забезпечення 

прав осіб, постраждалих від збройного конфлікту та головні проблеми 

соціально-економічного відновлення у Донецькій області». 

 У першій частині засідання виступили: 

директор з інвестицій та перспективного розвитку КП «Компанія 

«Вода Донбасу» Заводовський В.О.; 

виконуюча обов’язки начальника Головного управління Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Донецькій 

області Підгорна Т.О.; 

начальник Головного управління Державної фіскальної служби 

України у Донецькій області Долозіна І.Л.; 

генеральний директор директорату медичних послуг Міністерства 

охорони здоров’я України Сухорукова О., 

заступник керівника капітального будівництва державних доріг у 

Донецькій області Тютюник Д.Ф. 

В обговоренні питання взяли участь: Бобровська С.А., Горбенко Р.О., 

Єфімов М.В., Ілляшенко О.В., Касай К.І., Кириленко П.О.,             

Королевська Н.Ю., Литвиненко О., Лубінець Д.В., Тарасенко Т.П., 

Требушкін Р.В., Яковлєва Н.І. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1. З метою вирішення питання забезпечення сталого функціювання 

системи водопостачання регіону звернутись до Тристоронньої контактної 

групи у Мінську з проханням розглянути шляхи врегулювання цієї проблеми. 
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2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією 

прийняти Державну цільову програму "Відновлення систем централізованого 

водопостачання Донецької області на 2020-2025 роки" з щорічним 

виділенням коштів з державного бюджету України на здійснення заходів 

даної програми. 

3. Ініціювати врегулювання питання заборгованості за спожиту 

електроенергію, що виникла у водопостачальних підприємств на тимчасово  

непідконтрольній державній владі України території у зв’язку з відсутністю 

державного фінансування (пільг та субсидій, різниці в тарифах, часткової 

компенсації за перекидання води в маловодні регіони) для погашення цієї 

заборгованості. 

4. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням вжити 

комплекс заходів щодо врегулювання низки проблем, пов’язаних з 

неможливістю використання земель, на яких збудовані фортифікаційні 

споруди, а також через особливий режим використання цих територій, 

відновлення інфраструктури, забезпечення доступності медичної допомоги 

населенню.  

На засіданні Комітету через місяць заслухати з цього питання Голову 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

5. Сприяти прийняттю проекту Закону про внесення зміни до 

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу 

України (щодо надходжень до місцевих бюджетів Донецької та Луганської 

областей податку на доходи фізичних осіб та екологічного податку), реєстр. 

№ 2273, внесений народними депутатами України Ткаченком М.М., 

Горбенком Р.О., Трухіним О.М., Кузнєцовим О.О. 

6. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо зміни статусу  

доріг місцевого значення у Донецькій області та переведення їх до статусу 

доріг державного значення. 

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету. 

 

 У другій частині засідання виступили: 

 заступник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України Ілляшенко О.В.; 

 начальник Донецько-Луганського регіонального управління Державної 

прикордонної служби України Самбор Ю.О.; 

 виконуючий обов’язки заступника начальника – начальника управління 

оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного 

управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, перший 

заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби у 

Сумській області Гомон О.В.; 

заступник начальника управління з питань соціального захисту 

постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій – начальник відділу 

організації соціального захисту ВПО Міністерства соціальної політики 

України Кулик О.М.; 
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 начальник Головного управління Пенсійного фонду України у 

Донецькій області Рад Н.С.; 

 державний експерт експертної групи з прав людини Директорату з прав 

людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції 

України Конєв І.О.; 

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Денісова Л.Л. 

В обговоренні питання взяли участь: Бардіна М.О., Королевська Н.Ю., 

Лубінець Д.В., Недава О.А., Ткаченко М.М., Умеров Р.Е. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1. Взяти до уваги заслухану інформацію. 

2. Утворити при Комітеті міжвідомчу робочу групу за участі 

представників центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента 

України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, науковців, 

експертів, громадськості з опрацювання та підготовки необхідних 

законодавчих ініціатив. 

3. Звернутися до Голови Верховної Ради України з ініціативою 

визначити окремий день пленарних засідань для розгляду першочергових 

законопроектів, спрямованих на відновлення життєдіяльності Донецької та 

Луганської областей та захисту прав осіб, які проживають на цих територіях. 

4. Звернутися до Прем’єр-міністра України щодо необхідності 

проведення аудиту низки підзаконних нормативно-правових актів, які 

обмежують можливість реалізації громадянами своїх прав. 

5.  Звернутися до Прем’єр-міністра України щодо необхідності 

введення посади Віце-прем’єр-міністра з реінтеграції та деокупації 

тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополь. 

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                              Лубінець Д.В.  

 

 

Секретар Комітету                                                                             Умеров Р.Е.  


