
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 

 

 

РІШЕННЯ 

 

від 12 лютого 2020 року (протокол №10) 

 

За результатами розгляду питання щодо моніторингу дотримання прав 

громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та  м. Севастополь  

 

Комітет ухвалив:  

 

1) інформацію щодо проблемних питань захисту прав жителів тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь та 

необхідність їх законодавчого врегулювання взяти до відома; 

2) прийняти рекомендації виїзного засідання та направити їх до органів 

державної влади для розгляду та врахування в роботі; 

3) Ініціювати створення міжфракційного депутатського об’єднання «Рідна 

Херсонщина»; 

4) звернутися з листами: 

до Кабінету Міністрів України щодо збільшення фінансування на 

ремонт та будівництво доріг у Херсонській області; 

до Національної асоціації адвокатів України щодо відновлення 

роботи Ради адвокатів Автономної республіки Крим та Ради адвокатів 

м. Севастополя на підконтрольній території на час тимчасової окупації 

зазначених територій; 

до Міністерства юстиції України щодо організації роботи нотаріусів в 

обладнаних приміщеннях для надання сервісних та адміністративних 

послуг на контрольних пунктах в’їзду/виїзду “Каланчак”, “Чонгар”, 

“Чаплинка”. 

до Вищої ради правосуддя щодо доукомплектування місцевих 

загальних судів, розташованих у Херсонській області; 

до Ради національної безпеки і оборони України щодо ситуації, яка 

склалася з українськими телеканалами та радіо на тимчасово 

окупованих територіях та по всій території України у зв’язку з 

кодуванням каналів; 
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до Ради національної безпеки і оборони України з пропозицією не 

підіймати питання водопостачання на тимчасово окуповану територію 

АР Крим до її деокупації; 

 до Генерального прокурора України, Голови Національної поліції 

України та Голови Служби безпеки України щодо криміногенної 

ситуації, що склалася на території Херсонської області, зокрема, щодо 

діяльності злочинного угрупування на КПВВ; 

5) створити міжвідомчу робочу групу на базі Комітету з метою 

налагодження взаємодії 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 з 

центральними органами виконавчої влади, які формують та реалізують 

державну політику по реінтеграції тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб, Представництвом Президента України в 

АР Крим і робочою групою з питань  реінтеграції ТОТ Комісії з питань 

правової реформи при Президенті України для забезпечення розробки 

та впровадження єдиної державної політики реінтеграції тимчасово 

окупованих територій, захисту прав її мешканців та внутрішньо 

переміщених осіб; 

6) на базі Комітету створити робочу групу щодо розробки змін до 

законодавства зі скасування Закону України «Про створення вільної 

економічної зони «Крим» про особливості здійснення економічної 

діяльності на тимчасово окупованій території України» та розробки 

проекту закону про особливості здійснення економічної діяльності на 

тимчасово окупованій території з дотриманням стандартів прав людини 

під головуванням народного депутата України Умєрова Рустема 

Енверовича; 

7) Підтримати створення посади віце-прем’єра, що очолюватиме 

Міністерство з питань реінтеграції. 

 

 


