
 

 

 
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 
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                   м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 59         

                                                 Зал засідань, 2 поверх                                     10.00 

 

 

 

 ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Лубінець Д.В. 

 ПРИСУТНІ: 

 члени Комітету – Горбенко Р.О., Калаур І.Р., Касай К.І., Кузнєцов О.О., 

Тарасенко Т.П., Ткаченко М.М., Умєров Р.Е., Чийгоз А.З., Яковлєва Н.І., 

(відсутні – Бойко Ю.А., Джемілєв М., Єфімов М.В., 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; 

Вельможний Сергій Анатолійович – народний депутат України, член 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики; 

Гриб Вікторія Олександрівна – народний депутат України, член 

Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг; 

Лукашев Олександр Анатолійович – народний депутат України, 

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 

науки та інновацій; 
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Сухов Олександр Сергійович – народний депутат України, член 

Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури; 

Шахов Сергій Володимирович – народний депутат України, голова 

підкомітету з питань цивільного захисту населення, попередження та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного 

характеру та подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним 

конфліктом на території Донецької та Луганської областей Комітету 

Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування; 

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; 

Адамчук Аліна Олексіївна – начальник Управління культури, 

національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації; 

Амєтов Мустафа – помічник народного депутата України; 

Анікєєва Тетяна – директор Департаменту фінансів Луганської 

обласної державної адміністрації; 

Безгинська Катерина Миколаївна – Заступник голови Луганської 

обласної державної адмністрації; 

Бойко Наталія Іванівна – виконавчий директор Луганського 

регіонального відділення Асоціації міст України; 

Бондар Ірина – начальник філії Луганського обласного управління АТ 

«Ощадбанк»; 

Бородавко Дмитро Станіславович – заступник начальника Штабу 

об’єднаних сил зі стратегічних комунікацій Міністерства оборони України;  

Бугайов Сергій Вікторович – директор Регіональної філії «Донецька 

залізниця» АТ «Укрзалізниця»; 

Бусєнков Анатолій Анатолійович – секретар Рубіжанської міської ради; 

Верігіна Ірина Костянтинівна – експерт експертної групи депутатської 

фракції «Батьківщина»; 

Вєдєрнікова Ірина Олексіївна – в.о. начальника управління 

внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації; 

Височина Ольга Анатоліївна – в.о. Голови Державної податкової 

служби у Луганській області; 

Вілков Іван Юрійович – директор КП «Попаснянський районний 

водоканал»; 

Власов Олександр Геннадійович – заступник голови Правління з 

постачання та обліку газу Правління АТ «Луганськгаз»; 

Водопьянов Олег Олександрович – представник ПАТ  «Первомайськ-

вугілля»; 
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Волохов Антон Михайлович – начальник Управління молоді та спорту 

Луганської обласної державної адміністрації; 

Гордієнко Неля Вікторівна – член суду присяжних м. Лисичанськ; 

Грисюк Юрій Сергійович –  державний експерт експертної групи з 

питань інвестиційної політики Департаменту стратегічного планування та 

європейської інтеграції  Міністерства інфраструктури України;   

Гудим Олександр Петрович – директор ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»; 

Данилюк Олександр Мирославович – керівник експертної групи з 

питань надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг  

Міністерства охорони здоров’я України; 

Дворецька  Олександра Миколаївна – координатор офісу з розробки 

гуманітарної політики Міністерства культури, молоді та спорту України; 

Дегтярьова Катерина – асистент Глави субделегації Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в м. Сєвєродонецьк; 

Деміденко Інна Петрівна – в.о. керівника військово-цивільної 

адміністрації м. Золоте та с. Катеринівка Попаснянського району Луганської 

області; 

Дерев’янко Володимир Леонідович – член Громадської ради при 

Луганській обласній державній адміністрації; 

Журба Сергій Анатолійович – заступник начальника Головного 

управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління 

ДСНС України у Луганській області; 

Жученко Олександр Вікторович – начальник Управління державної 

реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління юстиції в Луганській області; 

Загородня Ірина – представник фонду «Відкрита політика»; 

Загрійчук Михайло Степанович – Заступник міністра охорони здоров’я 

України; 

Зайцев Андрій Олександрович – в.о. директора Департаменту масових 

комунікацій Луганської обласної державної адміністрації; 

Івченко Анатолій Григорович – радник голови Луганської обласної 

державної адміністрації; 

Ілляшенко Олексій Володимирович – Заступник міністра у справах 

ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України з питань європейської інтеграції; 

Калінін Руслан Олександрович – радник Міністра у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Калініна Ірина Миколаївна – керівник апарату Луганської обласної 

державної адміністрації; 

Кириченко Сергій Олександрович – президент Луганської регіональної 

торгово-промислової палати; 
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Клімкова Світлана Миколаївна – заступник керівника Військово-

цивільної адміністрації м. Щастя Новоайдарського району Луганської 

області; 

Клименко Олександр Петрович – оглядач відділу ілюстрацій, 

фотокореспондент ДП Редакція газети «Голос України»; 

Колесник Сергій Павлович – начальник Головного управління 

Національної поліції в Луганській області; 

Колосов Андрій Вікторович – виконавчий директор Луганського 

енергетичного об’єднання; 

Комарницький Микола Мар’янович – голова Луганської обласної 

державної адміністрації; 

Кондратьєв Дмитро Олександрович – керівник Військово-цивільної 

адміністрації с. Новотошківське та Жолобок Попаснянського району 

Луганської області; 

Кондур Земфіра – керівник проекту Офісу Ради Європи в Україні; 

Конєв Ігор Олександрович -  державний експерт експертної групи з 

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

обізнаності Міністерства юстиції України; 

Константинов Юрій Леонідович – керівник військово-цивільної 

адміністрації с. Кримське Новоайдарського району Луганської області; 

Костиря Сергій Володимирович – начальник юридичного управління 

апарату Луганської обласної державної адміністрації; 

Кравчук Ірина Михайлівна – начальник відділу організаційного 

забезпечення та контролю Головного управління вищої освіти Міністерства 

освіти і науки України; 

Кубраков Віталій Миколайович – начальник Управління Державної 

міграційної служби в Луганській області; 

Курінська Тетяна – представник Міжнародної організації з міграції; 

Лазников Вадим Миколайович – начальник Управління нормативно-

правової роботи Луганської обласної державної адміністрації; 

Ласіков Юрій Олександрович – в.о. генерального директора ПАТ 

«Лисичанськ-вугілля»; 

Лебедєв Сергій Іванович – директор департаменту ПрАТ 

«Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ»; 

Левченко Микола Миколайович – в.о. директора Департаменту 

будівництва Луганської обласної державної адміністрації; 

Лисянський Павло Леонідович – представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з дотримання прав  жителів  Донецької та 

Луганської областей; 

Литвиненко Олександра – радник з питань захисту УВКБ ООН; 

Лозиченко Сергій Іванович – директор ЛКСП «Лисичанськводоканал»; 

Ляшук Олександр Олександрович – член суду присяжних                      

м. Лисичанськ; 
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Мартинюк Олександр Володимирович – начальник Луганського 

прикордонного загону; 

Марушенко Сергій – представник Офісу Ради Європи в Україні; 

Машута Юлія Леонідівна – депутат Лисичанської міської ради; 

Медведчук Сергій Миколайович – директор Департаменту 

економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної 

адміністрації; 

Мирошниченко Володимир Федорович – начальник Управління з 

питань цивільного захисту Луганської обласної державної адміністрації; 

Мікац Олег Михайлович – командир оперативно-тактичного 

угруповання «Північ»; 

Моісеєва Ілона В’ячеславівна – директор Луганської дирекції АТ 

«Укрпошта»; 

Молчанов Сергій Вікторович – член Громадської ради при Луганській 

обласній державній адміністрації; 

Мулусєв Мамо – голова офісу УВКБ ООН на сході України; 

Нечаєва Крістіна - координатор з питань захисту та адвокації в 

Норвезькій раді у справах біженців (NRC);  

Овдієнко Олександр – представник Управління з координації 

гуманітарних справ ООН; 

Олейников Сергій Олексійович – директор Департаменту комунальної 

власності, земельних та майнових відносин Луганської обласної державної 

адміністрації; 

Пеньков Юрій Іванович – керівник Військово-цивільної адміністрації 

сіл Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Плотина та Пшеничне 

Станично-Луганського району Луганської області; 

Поліщук Віталій Миколайович - начальник управління оперативного 

забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління 

Державної фіскальної служби у Луганській області; 

Поліщук Олена Андріївна – директор Департаменту соціального 

захисту населення Луганської  обласної державної адміністрації; 

Разумцев Володимир Володимирович – начальник Головного 

управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру у Луганській області;  

Реблян Ольга – перекладач СММ ОБСЄ; 

Родіна Раїса Василівна – начальник служби у справах дітей Луганської 

обласної державної адміністрації; 

Савіних Сергій Анатолійович – заступник директора Департаменту 

оперативного моніторингу - представник постійний АТ «Укрзалізниця» у 

Східному регіоні України; 

Савченко Вадим Леонідович – заступник головного інженера 

Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця»; 

Савченко Вадим Юрійович - Перший заступник начальника ГУ 

Державної фіскальної служби України у Луганській області; 
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Сивачок Олександр Миколайович – заступник начальника з розвитку 

доріг Служби автомобільних доріг в Луганській області; 

Смирнов Олексій Іванович – т.в.о. Прокурора Луганської області; 

Снопенко Михайло Георгійович – в.о. директора Департаменту 

міжнародної технічної допомоги Луганської обласної державної 

адміністрації; 

Степаненко Ірина Вікторівна – в.о. Сєвєродонецького міського голови; 

Стецюк Юрій Вікторович – директор Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації; 

Стрепоченко Ольга Миколаївна – помічник-консультант народного 

депутата України Лубінця Д.В.; 

Сухорукова Оксана Сергіївна – генеральний директор Директорату 

медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України; 

Таранюк Роман Михайлович – начальник паливно-транспортного цеху 

Відокремленого підрозділу «Луганська теплова електрична станція»; 

Толкач  Дарина  - представник ГО Благодійний фонд «Право на 

захист»; 

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; 

Трестер Юлія - помічник народного депутата України Горбенка Р.О.;  

Тріщун Світлана Олександрівна – в.о. директора Державного архіву 

Луганської області; 

Троян Вадим – заступник голови Національної поліції України – 

заступник командуючого ООС; 

Фєрєнц Віталій Богданович – в.о. директора Департаменту житлово-

комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації; 

Хеслін Мері – координаторка за гендерних питань Луганського 

регіонального офісу СММ ОБСЄ; 

Хлякін Сергій Анатолійович – директор Департаменту 

агропромислового комплексу Луганської обласної державної адміністрації; 

Христова Ганна – керівник проекту «Внутрішнє переміщення в 

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

Черьомушкін Олег Вікторович – заступник генерального директора по 

персоналу ПрАТ «Рубіжанський картонно-таринний комбінат»; 

Чумак Андрій Миколайович – в.о. начальника Управління розвитку та 

утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної 

державної адміністрації; 

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

Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні; 
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Шарунова Ольга Веніамінівна – начальник Головного управління 

Пенсійного фонду України в Луганській області; 

Шевченко Микита Андрійович – керівник Військово-цивільної 

адміністрації с. Троїцьке та Новозванівка Попаснянського району Луганської 

області; 

Шелест Сергій Григорович – начальник Управління промисловості, 

транспорту та зв’язку Луганської обласної державної адміністрації; 

Шекін Сергій Петрович – заступник начальника 3 управління 

Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській 

областях; 

Шилін Сергій Іванович – Лисичанській міський голова; 

Щербау Уладзімір – голова відділу з прав на фізичну недоторканність і 

прав людини в контексті збройного конфлікту Моніторингової місії ООН з 

прав людини в Україні; 

Шкорубський Валентин Якович – директор Департаменту охорони 

здоров’я Луганської обласної державної адміністрації; 

Яблонський Іван Михайлович – начальник Лисичанського 

прикордонного загону; 

Якоб Оксана Володимирівна – помічник-консультант народного 

депутата України Ткаченка М.М. 

 

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. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Лубінця Д.В. про порядок денний 

засідання Комітету. 

УХВАЛИЛИ:   

 Затвердити порядок денний засідання Комітету. 

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету. 

 

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. 
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Члени Комітету заслухали інформацію Голови Луганської військово 

цивільної адміністрації Комарницького В.М. «Про стан справ щодо 

забезпечення прав осіб, постраждалих від збройного конфлікту та головні 

проблеми соціально-економічного відновлення у Луганській області». 

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

Комарницький В.М., Лубінець Д.В., Ткаченко М.М., Шахов С.В. 

Під час засідання виступили: 

директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» Лозиченко С.І.; 

Лисичанській міський голова Шилін С.І., 

депутат Лисичанської міської ради Машута Ю.Л.; 

директор Регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» 

Бугайов С.В.; 

заступник начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в 

Луганській області Сивачок О.М.; 

начальник Головного управління Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру у Луганській області Разумцев В.В.;  

в.о. Голови Державної податкової служби у Луганській області 

Височина О.А.;  

начальник відділу організаційного забезпечення та контролю 

Головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки України 

Кравчук І.М.; 

Заступник міністра охорони здоров’я України Загрійчук М.С.; 

Заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України з питань європейської 

інтеграції Ілляшенко О.В.;  

державний експерт експертної групи з прав людини Директорату з прав 

людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції 

України Конєв І.О.;   

директор Луганської дирекції АТ «Укрпошта» Моісеєва І.В.; 

керівник проекту «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка 

тривалих рішень» Офісу Ради Європи в Україні Христова Г.; 

керівник проекту Офісу Ради Європи в Україні Кондур З. 

В обговоренні питання взяли участь: Бардіна М.О., Бобровська С.А., 

Бугайов С.В., Вельможний С.А., Гриб В.О., Загрійчук М.С.,       

Комарницький  В.М., Кравчук І.М., Кузнєцов О.О., Лубінець Д.В.,      

Лукашев О.А., Моісеєва І.В., Разумцев В.В., Сивачок О.М., Тарасенко Т.П., 

Ткаченко М.М., Шахов С.В., Шилін С.І., Яковлєва Н.І. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1. Взяти до уваги заслухану інформацію. 
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2. Звернутися до Прем’єр-міністра України щодо необхідності 

ухвалення підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на 

забезпечення прав та законних інтересів осіб, постраждалих від збройного 

конфлікту.  

3. Доручити міжвідомчій робочій групі з опрацювання та 

підготовки необхідних законодавчих ініціатив, за створення якої Комітет 

проголосував у м. Краматорську, врахувати усі обговорені сьогодні проблеми 

Луганської області. 

4. Звернутись до Кабінету Міністрів України щодо комплексного 

вирішення питань забезпечення цілісності мережі залізниць Луганської 

області і безперебійної роботи підприємств енергетичної галузі. 

5. Звернутись до правоохоронних органів про проведення перевірки 

господарської діяльності КП «Лисичанськводоканал» щодо можливої 

службової недбалості, корупційної складової та з’ясування причин 

накопичення боргів, арешту рахунків підприємства, що призвело до зупинки 

водопостачання м. Лисичанськ та інших населених пунктів. 

6. Направити звернення до правоохоронних органів про перевірку 

бездіяльності Державної служби України з безпеки на транспорті щодо 

запобігання здійсненню великовагових автомобільних перевезень по 

території Луганської області, що призвело до руйнування автошляхів. 

7. Звернутись до Вищої ради правосуддя в найкоротший термін 

відновити здійснення правосуддя в Станиці Луганській шляхом запуску суду, 

відкомандирування суддів для здійснення правосуддя та оголошення 

конкурсу на зайняття вакантних посад суддів. 

8. Звернутись до Ощадбанку з метою вжиття термінових заходів 

щодо встановлення додаткових місць верифікації та видачі національної 

валюти на КПВВ в Станиці Луганській. 

9. Звернутись до Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо 

збільшення пропускної спроможності КПВВ в Луганській області, відкриття 

нових пунктів пропуску. 

10. Звернутись до Кабінету Міністрів України щодо виділення 

коштів на реалізацію проекту транспортного сполучення Сєвєродонецьк - 

Сватово - Старобільськ – Сєвєродонецьк в розмірі 2 млрд. грн. 

11. Звернутись до Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, Державної фіскальної служби, Торгово-промислової 

палати щодо вироблення механізмів захисту прав громадян, які позбавлені 

можливості користування землями сільськогосподарського призначення 

внаслідок будівництва інженерних (фортифікаційних) споруд, введення 

особливого режиму використання цих територій. 

Заслухати дане питання в порядку контролю на засіданні Комітету в 

листопаді 2019 р. 
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12. Звернутись до Міністра охорони здоров’я України щодо надання 

інформації про подання бюджетного запиту щодо виділення коштів у 

Державному бюджеті України на 2020 рік на будівництво у Донецькій і 

Луганській областях закладів третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги. 

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                              Лубінець Д.В.  

 

 

Секретар Комітету                                                                             Умеров Р.Е.  


