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Прем'єр-міністру України
Денису 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) на своєму засіданні, проведеному 25
травня 2022 року, в рамках здійснення контрольної функції, розглянув питання
про стан виконання положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» щодо соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам та забезпечення їх житлом.
За результатами розгляду Комітетом було прийнято рішення:
рекомендувати Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України, Міністерству розвитку громад та територій України і
Міністерству соціальної політики України посилити контроль за цільовим та
своєчасним виконанням державних програм щодо підтримки внутрішньо
переміщених осіб (далі – ВПО).
В процесі обговорення означеного питання народними депутатами
України було зазначено, що діяльність центральних органів виконавчої влади в
частині реалізації прав ВПО не є скоординованою належним чином, оскільки
кожне міністерство виконує виключно свої функції та не володіє інформацією
щодо заходів, які здійснює інше міністерство з цього ж питання (наприклад,
питанням забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом опікується
декілька міністерств). Така нескоординованість призводить до перекладання
відповідальності та до неефективної реалізації прав осіб, які внаслідок
широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію
України змушені були залишити своє місце проживання.

Також звертаємо увагу, що зазначені міністерства були представлені на
засіданні Комітету на рівні заступників відповідних міністрів. Таке
представництво спричинило до певних непорозумінь при обговоренні окремих
питань. Так, представник Міністерства соціальної політики України не володів у
достатньому обсязі інформацією, яка була надіслана до Комітету вказаним
міністерством та підписана іншою посадовою особою.
Підкреслюємо, що контрольна функція комітетів Верховної Ради України
полягає, зокрема, в аналізі практики застосування законодавчих актів у
діяльності державних органів. Такий аналіз, у разі необхідності, має на меті
вжиття народними депутатами України відповідних заходів, у тому числі
шляхом внесення відповідних рекомендацій або розробки нових законодавчих
ініціатив. Представництво на засіданні Комітету посадових осіб, які не
володіють актуальною інформацією та не уповноважені на прийняття рішень у
відповідному центральному органі виконавчої влади, не надало можливості
народним депутатам України – членам Комітету належним чином оцінити стан
виконання деяких положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб».
Враховуючи викладене, керуючись положеннями статті 48 Закону України
«Про комітети Верховної Ради України», з метою усунення непорозумінь при
розгляді питань, що розглядаються Комітетом в рамках контрольної функції,
просимо в подальшому забезпечувати присутність на засіданні Комітету
безпосередньо профільних міністрів.
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