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РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ЗАХОДИ  

МОНІТОРИНГ, АНАЛІТИКА ТА АДВОКАТУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  

 

Продовжуємо розповідати про покращені умови вступу до українських вишів для молоді 
з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму 

У світлі того, що Міністерство освіти і науки об’єднало освітні центри «Крим-Україна» та 
«Донбас-Україна», тим самим надавши можливість випускникам із зазначених регіонів 
вступити до 91 закладу вищої освіти за спрощеною процедурою, все більше зростає попит на 
роз’яснення цього нововведення та й загалом нюансів цьогорічної вступної кампанії. Отже, 
пропонуємо скористатись підказкою від Програми USAID «Права людини в дії» та 
Представництва Президента України в Криму (м. Київ), а також звертатись до громадських 
приймалень УГСПЛ, які завжди готові надати більш змістовні пояснення – як-от, наприклад, 
Дніпровська або Покровська. 

 

 

На думку громадянського суспільства Національна стратегія у сфері прав людини 
виконана лише на 28%  

УГСПЛ/Програма взяла участь в обговоренні виконання Національної стратегії у сфері прав 
людини та Плану дій до неї на період до 2020 року, яке проводило Міністерством юстиції. Ось 
тут можна ознайомитись з найбільшими поразками і відносно успішними кейсами з виконання 
Стратегії, які мали місце за приблизно 4 роки її існування1. 

Крім того, наша організація підтримує звернення до Кабінету Міністрів України, в якому 
правозахисники закликають зробити права людини пріоритетом в програмі уряду. Нехтування 

                                                
1 Нагадаємо, що Програма USAID продовжує спостерігати за виконанням Національної стратегії в тій частині, що 
стосується вирішення пов’язаних з конфліктом проблем. Так, експерти УГСПЛ взяли участь в підготовці нового звіту 
за результатами моніторингу її виконання. 

https://mtot.gov.ua/ua/abiturienti-z-donbasu-i-krimu-u-2020-roci-zmojut-vstupati-za-sproschenoju-proceduroju-do-91-zvo?fbclid=IwAR3W_meICDhXzQQQObqMO_07G4KaqiOQO6Z9wxZ7Led9DTz9bUvGvp_-bRI
https://www.facebook.com/Ugspl/photos/a.180853561962608/2971849979529605/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=747055059365930
https://www.facebook.com/watch/?v=245968843163709
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/3010604035654199?__xts__%5b0%5d=68.ARDnEXbQwlwgGsoub_cKkyw-LkmfBxCnTlbgvQeL9aKexTx9DCplxAGGg954QJC-R6fTIQ7QXzE5nNsavywbqvUIL0gH7LDX9Dp08oSyJm4eNlJHUVK11N0wdsPPqNdE2leGGCJ4D5ykjO3nuWYTEhLXFZpW3hAWsA8y3ammvYVpPnmSt7F85y_SIeOHf0u02b6qZBigOyutUPocfk2JYbyY-3A8TLKSUPqZCnBG8CjZyay1d9hhPy7j5UZK1aOssNxZzYeEa5LUoacnjff_4-dK5bWgHSW5L3W2ImveCm7Z8A9fF_IYmAjFLQbljmK8Kfep1meiN1YgSpTdpLZJutlDdQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ccl.org.ua/posts/1754327498024872?__xts__%5b0%5d=68.ARARQU9gHdrGJdcW6mM6CoA5kfluomBudr_A_85729tae3oaXf9c1vRadHmF4wmpfKR3P66zfiYMbVclIMy_XSe0hYRwhx6mTx0bC9A7NMsVt5Qd-AO9B7HoVoYin4d1k7kgqDCRsZ6cuX8YFXIdyggOU1RlMvFplAgjAfwYGTkPJbD1Nt-LqHUiAk2X6rrITeW3ISfCkZL-TCVm1UDzrGKP4dCEI3LSqgFKB_ZPb06MfvDHZWRYc7Ukuwao9fgahzreFE2L0wpiB-2dBjk2WlqlNyKwVie51mQPQ8jkyECuTSGvotiCCVoeU_FcVdcYpxBw-7KdJ49TVaXUuWm8kNaPWg&__tn__=-R
http://hro.org.ua/index.php?id=1590308681
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питанням розбудови державної політики щодо забезпечення прав людини та основних свобод 
у цьому стратегічному документі може ще сильніше зашкодити виконанню Стратегії. 

 

Особам без громадянства РФ мати у власності земельну ділянку у Криму заборонено – чи 
можна якось протистояти цьому свавіллю країни-окупанта?  

Як вже повідомлялося, указом 
Кремля іноземним громадянам та 
особам без громадянства було 
заборонено мати у власності землю 
практично на всій території 
півострову.  

Таке рішення суперечить нормам 
міжнародного права, тому 
правозахисники радять 
скористатись наявними методами 
протидії вилученню земельних 
ділянок, які на законних підставах 
перебувають у власності, зокрема, 
українських кримчан2. 

Більш розгорнуті думки та 
рекомендації на цю тему також 
наведено у нещодавньому інтерв’ю 
юриста УГСПЛ/Програми USAID. 

 

Український сценарій перехідного правосуддя: як не повторити чужих помилок?  

Публічну дискусію на цю тему організувала Національна платформа «Діалог про мир та 
безпечну реінтеграцію». Однією з озвучених думок було те, що відновлення діяльності органів 
державної влади та вибори на деокупованих територіях мають стати першочерговим кроком 
України. Більше інформації можна дізнатись за посиланням, а ось тут також можна послухати 
додаткові коментарі нашої експертки. 

 

Декілька коментарів від наших експертів, дотичних до діяльності Програми USAID  

 Хоча уряд послаблює карантин по всій країні, правила перетину адміністративного кордону 
з тимчасово окупованими територіями в травні не було змінено. Виконавчий директор УГСПЛ 
Олександр Павліченко поділився міркування з цього питання3. 

                                                
2 Повне відео зі спільної прес-конференції правозахисників, Представництва Президента України в Криму та 
Прокуратури АР Крим доступне за посиланням. 

3 Пропонуємо звертатись до наших громадських приймалень за більш детальними поясненнями щодо цього питання, як 
от, наприклад, маріупольської чи сумської, які постійно тримають руку на пульсі. Особливу увагу пропонуємо звернути 
на питання перетину адміністративного кордону з Кримом, адже тут є свої нюанси. 

https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2860923473955590?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Ugspl/photos/a.180853561962608/2955550327826237/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ugspl/photos/a.180853561962608/2955550327826237/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ugspl/photos/a.180853561962608/2989347081113228/?type=3&theater
https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/665006.html
https://helsinki.org.ua/articles/vidnovlennia-diial-nosti-orhaniv-derzhavnoi-vlady-ta-vybory-na-deokupovanykh-terytoriiakh-maiut-staty-pershocherhovym-krokom-ukrainy-olena-sem-orkina/
https://www.facebook.com/watch/?v=282651802889069
https://www.facebook.com/watch/?v=242429603666060
https://www.facebook.com/watch/live/?v=263353961486052&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/ugsplMariupol/posts/1150073192013026
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1103863623319289&id=184659441906383&__tn__=-R
https://www.facebook.com/pravdop.donbas.krym/posts/1638094579682945
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 Олександр Павліченко надав коментар щодо кремлівських методів ведення війни, які 
порушують норми МГП та міжнародного права прав людини, а також щодо того, як Україна 
може відповісти на це. 

 Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини хочуть розширити. 
Пропонується, що Омбудсмен у період конфлікту та після його закінчення має реагувати на 
порушення прав людини і основоположних свобод незалежно від того, якою стороною 
конфлікту вони були вчиненні. Законопроект №3312 від 7 квітня 2020 є фактично першою 
спробою комплексно врегулювати це питання, але є застереження. 

 

Представники влади нарешті заговорили про запуск окремої переговорної платформи 
щодо Криму – ідея не нова, але вкрай актуальна 

У 2017 році УГСПЛ спільно з партнерами було розроблено концепцію нового формату 
переговорів та використання правових механізмів для розв’язання збройного конфлікту з РФ 
та повернення тимчасово окупованих територій України. Ми вважаємо, що необхідно створити 
окрему платформу переговорів щодо Криму, аби дати поштовх дискусії щодо деокупації та 
реінтеграції півострова на міжнародному рівні, а також щоб розділити політичні та гуманітарні 
аспекти в Мінських перемовинах, завадивши таким чином спробам використати гуманітарні 
питання для досягнення політичних цілей. 

Нещодавно у ЗМІ з’явилось повідомлення, що український уряд готовий запустити таку 
платформу. Тож, коли дійде до реальних дій, УГСПЛ/Програма USAID готова поділитись 
досвідом та рекомендаціями; ми також закликаємо інші організації підтримати цю ідею та 
зробити внесок в мирне майбутнє України. 

 

Інші новини УГСПЛ у цьому напрямку:   

 У 2018 році УГСПЛ разом із партнерською організацією 
«Регіональний центр прав людини», адвокатами-
переселенцями та адвокатами з тимчасово 
окупованих територій підготували аналітичний доклад 
«Адвокати в окупації: ситуація з дотриманням прав 
адвокатів в умовах збройного конфлікту в Україні». 
Нещодавно Міжнародна комісія юристів (Женева, 
Швейцарія) підготувала власний звіт «Між молотом та 
ковадлом: напади на адвокатів в Україні». Тож, 
пропонуємо ознайомитися з обома звітами, адже вони 
багато у чому можуть доповнювати один одного. 

 Аналітичний звіт «Окупація Криму: без знаків, без імен, 
ховаючись за спинами цивільних» тепер доступний 
англійською мовою. Цей звіт щодо використання 
заборонених методів ведення війни Кремлем під час 
захоплення Криму в лютому-березні 2014 року 
розглядається з точки зору норм міжнародного 
гуманітарного права. Тут можна ознайомитись з тематичною інфографікою. 

 Правозахисні організації продовжують вимагати від Кремля припинення переслідування всіх 
активістів в тимчасово окупованому Криму, а також звертаються до міжнародної спільноти 

https://www.facebook.com/Ugspl/posts/3008284935886109?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Ugspl/photos/a.180853561962608/3011375972243672/?type=3&theater
https://helsinki.org.ua/appeals/kontseptsiya-novoho-formatu-perehovoriv-ta-zadiyannya-novyh-pravovyh-mehanizmiv-dlya-rozv-yazannya-zbrojnoho-konfliktu-z-rosijskoyu-federatsijeyu-ta-povernennya-okupovanyh-terytorij-ukrajiny/
https://helsinki.org.ua/appeals/kontseptsiya-novoho-formatu-perehovoriv-ta-zadiyannya-novyh-pravovyh-mehanizmiv-dlya-rozv-yazannya-zbrojnoho-konfliktu-z-rosijskoyu-federatsijeyu-ta-povernennya-okupovanyh-terytorij-ukrajiny/
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/18/7252079/
https://www.facebook.com/watch/?v=535270173650067
https://zib.com.ua/files/Ukraine-Between-the-rock-and-the-anvil-Publications-Reports-Mission-report-2020-UKR.pdf
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2991454417569161?__tn__=-R
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/Press_Porushennya_MGP_A3_Engl.pdf
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щодо посилення санкцій проти посадових осіб окупаційної влади за таке свавілля. Один з 
таких гучних прикладів – сфабрикована справа проти кримськотатарського блогера та 
медіакоординатора «Кримської солідарності» Нарімана Мемедемінова. 

 Долучайтесь до акції солідарності Amnesty International Ukraine – термінової допомоги 
політв’язню Серверу Мустафаєву. Йому важлива наша підтримка, тому ми закликаємо всіх 
охочих приєднатися й написати листа. 

 УГСПЛ висловлює свою підтримку Урядовій уповноваженій з питань гендерної політики 
Катерині Левченко у ситуації неправомірної петиції про її відсторонення. Професійність пані 
Левченко у питанні забезпечення рівних прав і можливостей та протидії гендерному 
насильству, її багаторічний юридичний досвід у сфері прав людини загалом, і жінок зокрема, 
не підлягає сумнівам. 

 

 
 

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА  

 

Мережа громадських приймалень УГСПЛ продовжує надання безоплатної правової допомоги (в 
т.ч. у формі виїзних засідань у віддалених районах), проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів в сфері прав людини, а також документування воєнних злочинів та порушень прав 
людини, пов’язаних з конфліктом. USAID в рамках програми «Права людини в дії» підтримує 
діяльність громадських приймалень (ГП) в містах Торецьк, Маріуполь, Краматорськ та Покровськ 
Донецької області, Станиця Луганська, Суми та Дніпро, які надають допомогу постраждалому від 
конфлікту населенню, Київську об’єднану приймальну з питань Криму та Донбасу, а також 
спеціалізовану приймальню з кримських справ у Херсоні. 

 

Правова допомога постраждалим від збройного конфлікту та окупації   

 Сумська приймальня здобула чергову перемогу в суді у справі щодо призупиненої пенсії, 
цього разу для переселенця, який не отримував її майже 2,5 роки. 

 Успішний кейс Торецької ГП, який пов’язано з оскарженням бездіяльності правоохоронних 
органів, яка полягала у невнесенні відомостей про скоєння злочину до ЄРДР.  

 

Інфографіка щодо результатів роботи громадських приймалень  

Програма USAID «Права людини в дії» продовжує звітувати про надану правову допомогу в 
постраждалому від конфлікту та окупації регіоні – пропонуємо данні за квітень 2020 року із 
тематичним, регіональним та гендерним розподілом. 

 

Підвищення обізнаності громадян з питань захисту їх прав та інші теми, дотичні до 
діяльності Програми USAID  

 Покровська приймальня запустила правничий дайджест аби ділитися інформацією про 
пов’язані з карантином зміни та надавати відповідь на найчастіші питання. Приймальня 

https://helsinki.org.ua/appeals/zaiava-shchodo-rozghliadu-apeliatsiynoi-skarhy-u-spravi-politychno-motyvovanoho-peresliduvannia-narimana-memedeminova/?fbclid=IwAR2HD8-__uD18mtCVqJtGXFGf39QI-Ynb6zkVg1x-w0GXcD5YVPuLNPOTq8
https://www.facebook.com/watch/?v=260884365055969
https://helsinki.org.ua/appeals/uhspl-pidtrymuie-katerynu-levchenko-u-sytuatsii-nepravomirnoi-petytsii-pro-ii-vidstoronennia/?fbclid=IwAR1aICEJ5zZKcgYHGwJn8rJ7AiNSr3u9RtkKyOqjjditC8Llxb3EhziRVGg
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2
https://www.facebook.com/UGSPL.Toretsk/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F-%D0%A3%D0%93%D0%A1%D0%9F%D0%9B-%D0%BC-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-175156829504672/?fref=ts
https://www.facebook.com/ugsplPOKROVSK/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F-%D0%A3%D0%93%D0%A1%D0%9F%D0%9B-%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-115997769947749/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARCQhsetadNjCUL7F1cYuZYHORZr3bbWhYMCG_un2jcmf7mSHsrqSCAYUxvPn9rD2sF9sHNoD0imrt2p
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F-%D0%A3%D0%93%D0%A1%D0%9F%D0%9B-%D0%BC-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8-184659441906383/?hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/pravdop.donbas.krym/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/3008532542528015?__tn__=-R
https://www.facebook.com/UGSPL.Toretsk/posts/2463883627256827?__cft__%5b0%5d=AZXvdUHF4tJ2oJ2Yz07iU4FIU4NX4_-KvRTB4sZ78505ZQ6PHjNskGMcoymQC_0x-QvW_joi-o8pjwa4Aeh8doldcuFH8H1gdYOVgPshnRRKUn1pGYfV5DjSNk89eJGQoUxhNiEA-5YCf-KSx9N3p01cBPGXpg2ZGPYaFsjHaAfX9A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Ugspl/photos/a.180853561962608/2975156469198956/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD5XD8iqui_Nvt55IRuLQbZ3kn-c0_Lc29AReTbBHQhONkcCl5TtYiHBApKvuYgkv5uvb6iGNXudoh_cb-IBNz6VIXjhV10cAiPtyIexss7kTMrhDApHLl19feChCGu6cK3RyTm-KIuazglt4BGpbpcHxUWM4xoY2_2mVCIV84uUztqyJ2hymG-_zLhFmzXgnTOP2WXMgtbHqdHN1WmzXdOWdwMy0fskcXvYq5csXb7JqP7LOXFqjCuSDBGTgmJ_IIVylRCU3Q9pMwAkNDjV5-CraQdSq9VBVc2HluQcvmk9WGXMZGsz4aCJBmFHihNstdN8_kuyBrf2m-GGu6j2JjtdOMWOVKJr8E8Ivyf54b3soeh4H8WyIs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=3980901715284767
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відкрита до зворотного зв’язку, тож прохання повідомляти, про що ще Ви хотіли б почути у 
дайджесті4. 

 Краматорська приймальня готова до детальних пояснень щодо забезпечення безкоштовним 
харчуванням дітей ВПО у закладах освіти, тим більше, що нещодавно Президент Зеленський 
підписав дотичний закон № 0930. Без вагань звертайтесь, шановні батьки!  

 5 травня світова спільнота відзначила Міжнародний день боротьби за права осіб з 
інвалідністю. З цього приводу сумська приймальня нагадує про право громадян, які отримали 
інвалідність під час проведення АТО/ООС, на оформлення інвалідності внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва, а не загального захворювання.  

Ця ж приймальня підготувала публікацію на тему зміни адреси голосування ВПО для участі 
у виборах, приймаючи до уваги нещодавно ухвалену постанову Центральної виборчої комісії, 
що набирає чинності 1 липня 2020 року. 

 Пам’ятка про роботу органів правосуддя під час карантину. Особливо звертаємо увагу 
переселенців і мешканців окупованих територій на цю інфографіку, бо саме Вам потрапити 
до зали суду під час дії обмежувальних заходів стало фактично неможливо.   

 

 Юристами громадської приймальні у Станиці Луганській разом з Чугуївською правозахисною 
групою розпочато (посилання російською) моніторинг використання міжнародної допомоги 

для реконструкції житлових приміщень внаслідок проведення АТО/ООС та складнощів, що 
виникають при цьому (зокрема, щодо подальшого введення будинків в експлуатацію). 
Пропонуємо місцевим мешканцям звертатись до наших юристів за поясненнями, якщо дане 
питання є для Вас актуальним.  

Ось ще декілька корисних публікацій від цієї ж приймальні: інформація щодо вступу в 
спадщину для ВПО; пояснення як переселенцю отримати соціальну допомогу від держави.  

                                                
4 Будь ласка, залишайте свої зауваження в коментарях до посту на Facebook. 

https://www.facebook.com/118571815342338/posts/790666794799500/
https://www.facebook.com/184659441906383/photos/a.187073111665016/1098770497161935/?type=3&theater
https://www.facebook.com/184659441906383/photos/a.187073111665016/1110322379340080/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Ugspl/photos/a.180853561962608/2950447375003199/?type=3&theater
https://www.facebook.com/115997769947749/photos/a.123007165913476/162387618642097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=162880048592854&id=115997769947749&__tn__=-R
https://www.facebook.com/115997769947749/photos/a.148397400041119/157789432435249/?type=3&theater
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 Дніпровська приймальня приділила увагу темі боргів через невчасно повернуті позики (що, 
нажаль, не є рідкістю серед ВПО) на фоні пандемії та карантинних заходів, які призвели до 
зростання рівня безробіття. Експерти розповіли, як люди можуть уберегти себе від 
незаконних дій кредитних установ, а також про негативні наслідки користування послугами 
організацій із сумнівною репутацією. Крім того Програма USAID підготувала інфографіку, для 
ВПО, в якій наводяться можливі кроки вирішення ситуації, коли людина не в змозі вчасно 
повернути кредит банкові. 

 

 

 

 

 

ПРОСУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА НАВЧАННЯ В СФЕРІ ЇХ ЗАХИСТУ 

 
УГСПЛ продовжує організацію навчальних заходів з прав людини, а також бере участь в розробці 
комплексної національної політики в галузі освіти у сфері прав людини. Ця діяльність 
здійснюється в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» (РПЛ)5, яка 
в даний час є єдиною неформальною системою освіти, що має матеріальну базу для своєї 
діяльності – Освітній дім прав людини в Чернігові (ОДПЛ-Чернігів). 

                                                
5 Заснована в 2007 році, програма спрямована на інкорпорування цінностей та принципів прав людини в систему 
формальної освіти, а також розвиток неформальної освіти прав людини, таким чином сприяючи культивуванню 
культури прав людини, зміцненню поваги до верховенства права в Україні, сприянню міжкультурному порозумінню та 
принципам мирного вирішення конфліктів. Наразі РПЛ нараховує понад 3500 випускників зі всієї України. 

https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2972076689506934?__xts__%5B0%5D=68.ARC6G2V7WjMWHeMPsBoqpUrS-jA0Z0LR6alJIzd8jFxuMC4KvhnYwWKiOGE-f_JAwvnl--AWKrmtvLs8VGEv7td2pJfMpwp070vQNPs29wI8RfrxDs7qVNEXOw2c73Ar2khkn37zGsIqxZfXUx6JuKXjO06U4R8t1o5WO9G20bLH46nT1bnkfkQnzYNEVHG-aRKlTXizj6AH45Piznv7b6V-I72i4Fi_2k_HofK5R-uWJurorM06xaLR35DbdGDOb8s9QfJKnfKFT8QeCWx5DWocSuq08a4V26lIFnNClVGSfp1m5eVT66Xn2NwJAeQnWkqhx0zB0wzwGkS6wpMksIV6CA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Ugspl/photos/a.180853561962608/2972723849442218/?type=3&theater
http://edu.helsinki.org.ua/
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Програма USAID спільно з Представництвом Президента в АР Крим (м. Київ) продовжує 
проводити серію вебінарів для правників  

Тематика вебінарів загалом стосується правосуддя перехідного періоду та застосування норм 
міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту та окупації: 

 Під час шостого вебінару від Постійного 
Представника Президента України 
Антона Кориневича учасники дізналися 
поняття міжнародного злочину та 
категорії міжнародних злочинів, а також 
про те, як міжнародні злочини 
відображені в законодавстві України. 

 Регіональні та історичні аспекти комісій 
з встановлення істини обговорювались 
на вебінарі номер сім, який провела 
Катерина Бусол, юристка та знавчиня 
міжнародного права, яка представляє Chatham House та є стипендіаткою Robert Bosch 
Stiftung Academy. 

 Жодна форма відшкодування шкоди, ймовірно, не буде задовільною для потерпілих від 
збройного конфлікту – такі припущення правозахисників озвучила адвокатка та колишня 
омбудсменка (2012-2018 рр.) Валерія Лутковська на вебінарі про компаративний аналіз 
репарацій в країнах з перехідним правосуддям. Варто згадати, що пані Лутковська також 
була співавторкою відповідного законопроекту та активно підтримувала модель 
перехідного правосуддя, що наразі просувається Програмою USAID.  

 На дев’ятому вебінарі суддя Верховного Суду Микола Мазур розповів про кримінальне 
провадження щодо злочинів, пов’язаних із окупацією Криму та конфліктом на Донбасі, за 
відсутності обвинувачених (in absentia).  

 

Ще декілька дистанційних лекцій від експертів Програми USAID, які відбулись у травні  

Продовжуємо серію лекція з питань міжнародно-правових засад перехідного правосуддя та 
інших дотичних до подолання наслідків конфлікту питань для співробітників Представництва 
Президента України в АР Крим, інших зацікавлених посадовців та правозахисників: 

 Пропонуємо ознайомитися з двома 
частинами однієї лекції, які провела пані 
Юлія Каздобіна, Голова Української 
фундації безпекових студій: перша 
частина стосувалась особливостей 
санкційної політики як дипломатії 
примусу та альтернативи застосування 
військової сили; друга – питань 
законодавчого регулювання санкцій в 
Україні, а саме його недоліків та шляхів 
покращення.  

 Чергову онлайн-лекцію присвятили правам людини та їх захисту з позиції Європейської 
конвенції з прав людини. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1393211464218163
https://helsinki.org.ua/articles/vidbuvsia-vebinar-pro-mizhnarodni-zlochyny-za-uchasti-antona-korynevycha/?fbclid=IwAR2pBhxEPr2gtygkVzq0jl5vKE0-NiLhA7c0ykU4hFZbaGG6VRpi29pRBqI
https://helsinki.org.ua/articles/rehional-ni-ta-istorychni-aspekty-komisiy-z-vstanovlennia-istyny-obhovoryly-na-vebinari/
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2987190021328934?__tn__=-R
https://helsinki.org.ua/articles/pro-kryminal-ne-provadzhennia-shchodo-zlochyniv-pov-iazanykh-iz-okupatsiieiu-krymu-ta-konfliktom-na-donbasi-za-vidsutnosti-obvynuvachenykh-rozpoviv-suddia-verkhovnoho-sudu-mykola-mazur/
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2969940266387243?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2969940266387243?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Ugspl/posts/2995040137210589?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Ugspl/photos/a.180853561962608/3011330408914895/?type=3&theater
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ГОЛОВНІ НОВИНИ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Уряд затвердив положення Мінреінтеграції: над чим працюватиме міністерство? 

За словами міністра та віце-прем’єр-міністра України Олексія Резнікова, тимчасово окуповані 
Крим та Донбас стоять на порядку денному з однаковим пріоритетом, і відповідним чином 
виписано положення міністерства. 

 

Міністерство закордонних справ запускає Платформу, що координуватиме міжнародні дії 
зі звільнення Росією українських політв’язнів 

Такий формат роботи не новий для МЗС. У 2016-2019 рр. під егідою Міністерства вже діяла 
схожа Громадська платформа з питань звільнення незаконно утримуваних РФ громадян 
України. 

 

В Україні вперше створено посаду спецпредставника МЗС з питань санкційної політики 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив Посла з особливих доручень 
Олексія Макеєва своїм Спеціальним представником з питань санкційної політики, який буде 
займатися координацією діяльності міністерства, а також взаємодією з ключовими 
міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики. 

 

 

 

_____________________________________ 

Цей дайджест було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми «Права людини в дії», яка 
виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини. Зміст публікації не обов’язково 
відображає погляди USAID/Уряду США. 

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих 
процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності 
американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності 
та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. 
Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, 
наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних 
пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого 
врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони 
здоров'я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову 
інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії 
USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: 
http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine. 
 

Програма USAID «Права людини в дії», контактна інформація: 

Українська Гельсінська спілка з прав людини 
вул. Фролівська, 3/34, Київ, Україна 
тел.: +38 044 485 17 92, факс: +38 044 425 99 24 
Електронна пошта: t.tsymbrivskyy@helsinki.org.ua, веб-сайт: http://helsinki.org.ua/ 

https://zmina.info/news/uryad-zatverdzhyv-polozhennya-minreintegracziyi-chym-zajmatymetsya-ministerstvo/
https://mfa.gov.ua/news/mzs-zapuskaye-platformu-shcho-koordinuvatime-mizhnarodni-diyi-zi-zvilnennya-rosiyeyu-ukrayinskih-politvyazniv
https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-priznachiv-oleksiya-makeyeva-specpredstavnikom-mzs-z-pitan-sankcijnoyi-politiki
http://www.usaid.gov/ukraine
https://www.facebook.com/USAIDUkraine
mailto:t.tsymbrivskyy@helsinki.org.ua
http://helsinki.org.ua/

