
 

 

ТИЖДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ 

 

Дискусія 

“Відшкодування цивільним жертвам конфлікту (за втрату близьких, за поранення, за 

зруйноване/пошкоджене житло та майно)” 

 

 

Анотація заходу 

Панельна дискусія проводиться в рамках Тижня прав людини у Верховній Раді України 3-6 

грудня 2019 року. Метою даного заходу є обговорення проблемних питань, пов’язаних із 

захистом цивільного населення в зоні збройного конфлікту, а також питань відшкодування 

шкоди, завданої життю, здоров’ю, житлу та майну цивільних осіб, а також їхній доступ до 

вкрай необхідної гуманітарної допомоги. 

В рамках дискусії представники органів державної влади центрального та місцевого рівня 

разом із представниками міжнародних організацій та громадянського суспільства 

обговорюватимуть шляхи вирішення проблемних питань, існуючі парламентські та урядові 

ініціативи, а також дотримання Україною своїх міжнародних зобов’язань. 

 

Порядок денний 

Дата та час проведення заходу: 4 грудня 2019 року, 12.00 -14.00  

Місце проведення: Верховна Рада України, вул. Грушевського,18/2, зал 11 (зал вміщує 

близько 70 осіб) 

Модератор – Куликов Андрій Вікторович 

 

Час  Тема 

11:30 - 
12:10 

Реєстрація та вітальна кава 

12:05 - 
12:10 

Брифінг (3-й поверх кулуарів, окрема перепустка?) 
 
Кузнєцов Олексій, голова підкомітету з питань прав і свобод осіб, які проживають на 
тимчасово окупованих територіях України та внутрішньо переміщених осіб Комітету 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 
 
Матільда Богнер, Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні або 
Уладзімір Щербау 

12:10 – 
12:20 

Вступне слово 
 
Кузнєцов Олексій, голова підкомітету з питань прав і свобод осіб, які проживають на 
тимчасово окупованих територіях України та внутрішньо переміщених осіб Комітету 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 
 



 

Королевська Наталія, Заступник Голови Комітету з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів 

12:20 – 
12:30 

Захист цивільного населення в контексті збройного конфлікту на Сході України 
 
Матільда Богнер, Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні 
 

12:30 – 
12:40 

Стандарти Ради Європи щодо відшкодування шкоди, завданої збройним конфліктом 
 
Ганна Христова,Керівник Проекту Ради Європи 
“Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень” 
Офіс Ради Європи в Україні 
 

12:40 –
12:50 
 
 

Захист критичної цивільної інфраструктури в умовах збройного конфлікту 
 
Анна Катаржина Окінчіц, Голова Місії чеської неурядової гуманітарної організації 
«Людина в біді» (PIN) 

12:50 – 
13:00 

Державна допомога цивільним жертвам конфлікту та відшкодування 
 

Одінцова Анастасія, правовий аналітик БФ “Право на Захист” 

 
13.10-
13.20 

Запровадження ефективного адміністративного механізму виплати компенсації за 
зруйноване/пошкоджене майно 
 
Крістіна Нечаєва, координатор з питань захисту та адвокації, 

Норвезька рада у справах біженців (NRC) 

13:00 – 
13:22 
 

Дискусія 
Питання та відповіді 
 

13.25 - 
14.40 

Підбиття підсумків 

 


