ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених
осіб України
(підпис)
В. О. Черниш
« 28 » грудня 2018 року
Орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
на 2019 рік
№
з/п

Питання або проект нормативноправового акту

Захід, що
проводиться
у рамках
консультацій
з громадськістю

Строк
проведення
консультацій

1
1.

2
5-та річниця анексії Російською Федерацією
Автономної Республіки Крим: порушення
окупаційною владою норм міжнародного
права та прав людини в АР Крим, діяльність
МТОТ щодо сприяння деокупації

3
Засідання за круглим
столом

4
Лютий

2.

Сприяння вирішенню проблем, з якими
стикаються громадяни під час перетину
контрольного пункту в’їзду-виїзду з АР
Крим та обговорення механізмів їх
вирішення

Зустріч з
громадськістю

Березень

Соціальні групи
населення та
заінтересовані сторони,
на які
поширюватиметься дія
рішення, що буде
прийняте за
результатами
консультацій
5
Громадяни, які
проживають на
тимчасово окупованій
території, громадські та
правозахисні організації,
рада національних
меншин та корінних
народів при Херсонській
ОДА
Громадяни, які
проживають на
тимчасово окупованій
території, громадські
організації

Контакті дані
особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення
консультацій (телефон, е-mail)

6
Завідувач Сектору у Херсонській
області
Чистіков Денис Миколайович
тел.: (0552) 4-25-100
e-mail: chystikov@mtot.gov.ua

Завідувач Сектору у Херсонській
області
Чистіков Денис Миколайович
тел.: (0552) 4-25-100
e-mail: chystikov@mtot.gov.ua

2

№
з/п

Питання або проект нормативноправового акту

Захід, що
проводиться
у рамках
консультацій
з громадськістю
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проведення
консультацій

1

2

3

4

3.

Шляхи оптимізації вступної кампанії для
абітурієнтів з АР Крим до закладів вищої
освіти Херсонщини через освітні центри
«Крим-Україна» та підвищення рівня
залученості дітей з АР Крим до здобуття
атестатів і дипломів українського зразка

Зустріч, збори з
громадськістю

Квітень

4.

Сприяння
забезпеченню
внутрішньо
переміщених осіб житлом та робочими
місцями у Херсонській області як
передумова ефективної адаптації до нового
соціально-культурного середовища
Результати вступної кампанії абітурієнтів
з АР Крим до закладів вищої освіти
Херсонської області

Засідання за круглим
столом

Липень

Зустріч, збори з
громадськістю

Жовтень

Створення механізму мирної реінтеграції
тимчасово
окупованих
територій
у
Донецькій та Луганській областях.
Обговорення
необхідних
змін
до
законодавства щодо мирної реінтеграції
тимчасово
окупованих
територій
у
Донецькій та Луганській областях.
Проект Закону України «Про перехідну
адміністрацію»

Публічне громадське
обговорення та/або
Електронні
консультації

Грудень

5.

6.

Соціальні групи
населення та
заінтересовані сторони,
на які
поширюватиметься дія
рішення, що буде
прийняте за
результатами
консультацій
5

Контакті дані
особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення
консультацій (телефон, е-mail)

Громадяни, які
проживають на
тимчасово окупованій
території, громадські та
правозахисні організації,
освітні центри «КримУкраїна» в м. Херсон
Громадяни з тимчасово
окупованих територій,
внутрішньо переміщені
особи, громадські
організації
Громадяни, які
проживають на
тимчасово окупованій
території, громадські та
правозахисні організації,
освітні центри «КримУкраїна» в м. Херсон
Внутрішньо переміщені
особи, громадські
організації, освітні
центри, правоохоронні
органи, місцеві державні
органи, представники
Луганської та Донецької
обласних державних
військово-цивільних
адміністрацій

Завідувач Сектору у Херсонській
області
Чистіков Денис Миколайович
тел.: (0552) 4-25-100
e-mail: chystikov@mtot.gov.ua
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Завідувач Сектору у Херсонській
області
Чистіков Денис Миколайович
тел.: (0552) 4-25-100
e-mail: chystikov@mtot.gov.ua
Завідувач Сектору у Херсонській
області
Чистіков Денис Миколайович
тел.: (0552) 4-25-100
e-mail: chystikov@mtot.gov.ua
Заступник начальника Відділу з
питань
конфліктного
та
постконфліктного врегулювання
Кравченко Анна Анатоліївна
тел.: (099) 223-86-89
e-mail: konfliktolog@mtot.gov.ua
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7.

Створення механізму програми медіації та
застосування
медіативних
заходів
вирішення конфліктів у визначених законом
напрямках.
Розроблення законодавства щодо процедури
врегулювання
конфлікту
шляхом
переговорів сторін конфлікту за допомогою
одного
або
кількох
нейтральних
посередників (медіаторів)
Щодо питань, пов’язаних із соціальним
захистом,
вирішенням
конфліктів
у
громадах, захистом конституційних прав та
свобод громадян

8.

Соціальні групи
населення та
заінтересовані сторони,
на які
поширюватиметься дія
рішення, що буде
прийняте за
результатами
консультацій
5

Контакті дані
особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення
консультацій (телефон, е-mail)

6

Публічне громадське
обговорення та/або
Електронні
консультації

Грудень

Громадські організації,
освітні центри,
внутрішньо переміщені
особи, місцеві державні
органи

Заступник начальника Відділу з
питань
конфліктного
та
постконфліктного врегулювання
Кравченко Анна Анатоліївна
тел.: (099) 223-86-89
e-mail: konfliktolog@mtot.gov.ua

Робоча зустріч з
головою Громадської
ради при Донецькій
обласній державній
адміністрації

Щомісяця

Внутрішньо переміщені
особи, соціально не
захищені версти
населення, люди з
інвалідністю та люди
похилого віку
Громадяни, які
проживають в населених
пунктах на «лінії
розмежування» у
Луганській області,
внутрішньо переміщені
особи
Внутрішньо переміщені
особи

Завідувач Сектору у Донецькій
області
Назаренко Алла Володимирівна
тел.: (050) 569-34-98
e-mail: nazarenko.alla@ukr.net

9.

Гуманітарна ситуація в населених пунктах
на лінії розмежування; умови перетину
контрольних пунктів в’їзду-виїзду

Загальна
координаційна зустріч
з представниками
міжнародних
гуманітарних
організацій

Щомісяця

10.

Реалізація бюджетної програми «Субвенція
з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо підтримки
територій, що зазнали негативного впливу
внаслідок збройного конфлікту на сході
України» у 2019 році

Засідання за круглим
столом

І квартал

Завідувач Сектору у Луганській
області
Копилов Сергій Миколайович
тел.: (064) 570-07-88
e-mail: luhansk.sector@mtot.gov.ua
Заступник
начальника
Управління – начальник Відділу з
питань внутрішньо переміщених
осіб Управління з питань
внутрішньо переміщених осіб та
гуманітарного співробітництва
Ковальчук Валентин Петрович
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Захід, що
проводиться
у рамках
консультацій
з громадськістю
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проведення
консультацій

1

2
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4

Соціальні групи
населення та
заінтересовані сторони,
на які
поширюватиметься дія
рішення, що буде
прийняте за
результатами
консультацій
5

Контакті дані
особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення
консультацій (телефон, е-mail)

6
тел.: (044) 536-92-52
e-mail: idpmtot@gmail.com

11.

Примирення і толерантність в громаді по
відношенню до внутрішньо переміщених
осіб

12.

Гуманітарна ситуація в населених пунктах
на лінії розмежування; умови перетину
контрольних пунктів в’їзду-виїзду.
Напрацювання рекомендацій з оптимізації
законодавства, що стосуються внутрішньо
переміщених осіб

Презентація Артпроекту «Те, про що
важко сказати» за
сприянням
Всеукраїнської
асоціації вчителів
історії «Нова доба»
Регіональна робоча
нарада з
представниками
міжнародних
гуманітарних
організацій та
громадських
організацій з питань
захисту прав ВПО

Перше
півріччя

Учні старших класів,
студенти, їхні батьки та
громадськість

Протягом
року

Громадяни, які
проживають в населених
пунктах на «лінії
розмежування» у
Донецькій області,
внутрішньо переміщені
особи

Начальник Відділу з питань
сприяння реалізації прав осіб, які
проживають
на
територіях
вражених збройним конфліктом
Управління з питань внутрішньо
переміщених
осіб
та
гуманітарного співробітництва
Недиба Олена Олександрівна
тел.: (044) 536-92-52
e-mail: nedybaoo@mtot.gov.ua
Завідувач Сектору у Луганській
області
Копилов Сергій Миколайович
тел.: (064) 570-07-88
e-mail: luhansk.sector@mtot.gov.ua
Завідувач Сектору у Донецькій
області
Назаренко Алла Володимирівна
тел.: (050) 569-34-98
e-mail: nazarenko.alla@ukr.net
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13.

Залучення громадських організацій до
процесу відновлення та розбудови миру

14.

Виконання плану заходів з реалізації
Стратегії
інтеграції
внутрішньо
переміщених
осіб
та
впровадження
довгострокових рішень щодо внутрішнього
переміщення на період до 2020 року,
затвердженого Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 21.11.2017 № 944-р

Міжрегіональні
зустрічі з
представниками
міжнародних
організацій та
громадських
організацій, які
працюють з
внутрішньо
переміщеними
особами
Круглі столи та робочі
наради за участю
представників
міжнародних
громадських
організацій, органів
місцевого
самоврядування та
громадських
організацій, діяльність
яких спрямована на
захист прав
внутрішньо
переміщених осіб

Соціальні групи
населення та
заінтересовані сторони,
на які
поширюватиметься дія
рішення, що буде
прийняте за
результатами
консультацій
5

Контакті дані
особи/структурного підрозділу,
відповідального за проведення
консультацій (телефон, е-mail)

Протягом
року

Громадські організації,
внутрішньо переміщені
особи, мешканці
приймаючих громад

Завідувач Сектору у Луганській
області
Копилов Сергій Миколайович
тел.: (064) 570-07-88
e-mail:luhansk.sector@mtot.gov.ua

Протягом
року

Громадяни, які
проживають в населених
пунктах на «лінії
розмежування» у
Луганській області,
внутрішньо переміщені
особи

Завідувач Сектору у Луганській
області
Копилов Сергій Миколайович
тел.: (064) 570-07-88
e-mail:luhansk.sector@mtot.gov.ua

6

