ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02

Прем’єр-міністру України
Д. ШМИГАЛЮ
Шановний Денисе Анатолійовичу!
Комітет 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 (далі – Комітет) в рамках контрольної функції,
передбаченої Законом України «Про комітети Верховної Ради України», здійснює
аналіз практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх
посадових осіб з питань, віднесених до його предметів відання.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України 19-IX «Про перелік,
кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого
скликання» від 29.08.2019 року до предметів відання Комітет, зокрема, віднесено
захист прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини
території України або втрати контролю над її частиною.
За наслідками обговорення, проведеного на засіданні 28 квітня 2021 року, в
межах предметів відання та в рамках контрольної функції Комітет звертається до
Кабінету Міністрів України з наступним.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
В умовах тимчасової окупації Російською Федерацією окремих районів
Донецької та Луганської областях проблема захисту прав і свобод людини є особливо
гострою.
Пандемія Covid19 поставила громадян України перед новими викликами. Нині з
7 контрольно-пропускних пунктів на сході України відкриті лише 2: КПВВ
«Новотроїцьке» та «Станиця Луганська», а решта заблоковані окупаційною владою.
КПВВ працюють в обмеженому режимі, пропускаючи людей для вирішення
гуманітарних питань. Найчастіше це представники соціально вразливих груп, які
змушені перетинати лінію розмежування для задоволення важливих потреб.
Ще однією проблемою, пов’язаною з пандемією Covid19, є організація вступної
кампанії, що має відбутись влітку 2021 року. Наразі однією з найбільш
обговорюваних тем є питання вступу дітей з тимчасово окупованих територій в

українські вищі навчальні заклади. Стратегічно важливо, щоб діти з тимчасово
окупованих територій мали можливість реалізувати своє право на освіту в Україні,
адже воно є одним з основних компонентів політики реінтеграції населення.
Комітет стурбований малою пропускною спроможністю медичних лабораторій і
браком медичних працівників, які здійснюють безкоштовне тестування на COVID-19
на КПВВ. Одна державна лабораторія в день здатна проводити 60-90 тестів, тому
громадяни змушені користуватись послугами приватних медичних лабораторій, де
вартість одного тесту складає 1100 гривень (на КПВВ «Станиця Луганська»).
Враховуючи зазначене, просимо Вас терміново вирішити питання щодо
збільшення кількості лабораторій і відповідно медичних працівників при
контрольних пунктах в’їзду/виїзду для своєчасного забезпечення безкоштовним
тестуванням на COVID-19 соціально вразливих верств населення, абітурієнтів та
батьків (інших повнолітніх осіб), які їх супроводжують.
Керуючись ст. 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», з
метою недопущення порушення Конституції України, інших норм чинного
законодавства України, просимо врегулювати вищевказані питання та повідомити
Комітет про вжиті заходи.
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