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МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ  

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

________________________                 Київ № _____ 
 

Про заходи щодо створення державної системи 

моніторингу і документування порушень прав 

людини, міжнародного гуманітарного права та 

інших порушень, вчинених в ході збройної агресії 

Російської Федерації 

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян 

та правовий режим на тимчасово окупованій території України», статті 6 Закону 

України «Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях», підпунктів 5, 6, 14, 20, 47 пункту 4, підпункту 18 пункту 11 Положення про 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 376, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити експертну раду з напрацювання пропозицій щодо створення 

державної системи моніторингу і документування порушень прав людини, 

міжнародного гуманітарного права та інших порушень, вчинених в ході збройної 

агресії Російської Федерації. 

2. Затвердити такі, що додаються: 

1) персональний склад експертної ради з напрацювання пропозицій щодо 

створення державної системи моніторингу і документування порушень прав людини, 

міжнародного гуманітарного права та інших порушень, вчинених в ході збройної 

агресії Російської Федерації; 

2) Положення про експертну раду з напрацювання пропозицій щодо 

створення державної системи моніторингу і документування порушень прав людини, 

міжнародного гуманітарного права та інших порушень, вчинених в ході збройної 

агресії Російської Федерації. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр          Олексій РЕЗНІКОВ 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

_____________________ № _______ 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

експертної ради з напрацювання пропозицій щодо створення державної 

системи моніторингу і документування порушень прав людини, 

міжнародного гуманітарного права та інших порушень, вчинених в ході 

збройної агресії Російської Федерації 

 

1.  Ігор Яременко – заступник Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України з питань європейської інтеграції 

 

Голова експертної ради 

2.  Олександр Смирнов - радник Віце-прем’єр-

міністра України – Міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України 

 

Перший заступник голови 

експертної ради 

3.  Олена Семьоркіна - аналітикиня, спеціалістка з 

питань нормотворення громадської спілки 

«Українська Гельсінська спілка з прав людини» 

(за згодою) 

 

Заступник голови 

експертної ради 

4.  Євген Ковальов – генеральний директор 

Директорату цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій та цифровізації Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

 

Член експертної ради 

5.  Сергій Скрипник – керівник аналітично-

інформаційної служби Представництва 

Президента України в Автономній Республіці 

Крим (за згодою) 

 

Член експертної ради 

6.  Штаба Валерій – головний спеціаліст відділу 

сприяння проектам цифрового розвитку 

Департаменту координації проектів цифрової 

трансформації Міністерства цифрової 

трансформації України (за згодою) 

Член експертної ради 



 

 

 

7.  Олексій Біда – керівник Центру документування 

Громадської спілки «Українська Гельсінська 

спілка з прав людини» (за згодою) 

 

Член експертної ради 

8.  Роман Авраменко – виконавчий директор 

громадської організації «Truth Hounds»  

(за згодою) 

 

Член експертної ради 

9.  Володимир Щербаченко – співзасновник 

Коаліції «Справедливість заради миру на 

Донбасі»;  

керівник громадської організації 

«Східноукраїнський Центр Громадських 

Ініціатив» (за згодою) 

 

Член експертної ради 

10.  Генадій Щербак – керівник громадської 

організації «Мирний Берег» (за згодою) 

 

Член експертної ради 

11.  Наталья Каплун – дослідниця благодійної 

організації «Восток-СОС» (за згодою) 

 

Член експертної ради 

12.  Ольга Скрипник - керівниця громадської 

організації «Кримська правозахисна група»  

(за згодою) 

 

Член експертної ради 

13.  Олексій Баткалов – юрист громадської 

організації «КРИМСОС» (за згодою) 

 

Член експертної ради 

14.  Роман Мартиновський - керівник громадської 

організації «Регіональний центр прав людини»  

(за згодою) 

 

Член експертної ради 

15.  Ігор Сосонський - юрист громадської організації 

«Харківська правозахисна група» (за згодою) 

 

Член експертної ради 

16.  Анастасія Лутковська-Бабич - юристка 

громадської організації «Український Інститут з 

прав людини» (за згодою) 

Член експертної ради 

_____________________________________ 

 



 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про експертну раду з напрацювання пропозицій щодо створення державної 

системи моніторингу і документування порушень прав людини, 

міжнародного гуманітарного права та інших порушень, вчинених в ході 

збройної агресії Російської Федерації 

 

1. Експертна рада з напрацювання пропозицій щодо створення державної 

системи моніторингу і документування порушень прав людини, міжнародного 

гуманітарного права та інших порушень, вчинених в ході збройної агресії 

Російської Федерації (далі – експертна рада) є тимчасовим консультативно-

дорадчим органом Мінреінтеграції. 

2. Основними завданнями експертної ради є: 

1) підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо 

створення державної системи моніторингу і документування порушень прав 

людини, міжнародного гуманітарного права та інших порушень, вчинених в ході 

збройної агресії Російської Федерації; 

2) підготовка пропозицій щодо критеріїв, методів і принципів збору, аналізу 

та систематизації відомостей про порушення прав людини, міжнародного 

гуманітарного права та інших порушень, вчинених в ході збройної агресії 

Російської Федерації; 

3) підготовка пропозицій до технічного завдання з розробки програмного 

забезпечення, яке дозволятиме збирати, обробляти, зберігати та систематизувати 

необхідні відомості про порушення прав людини, міжнародного гуманітарного 

права та інших порушень, вчинених в ході збройної агресії Російської Федерації, в 

електронній формі, аудіо/відео форматах; 

4) підготовка пропозицій до програм навчання фахівців Мінреінтеграції та 

інших державних органів (органів місцевого самоврядування); 

5) проведення/участь у проведенні навчання фахівців Мінреінтеграції та 

інших державних органів (органів місцевого самоврядування); 

6) підготовка та проведення презентацій, інформаційних сесій з питань 

досвіду іноземних держав у сфері документування подій збройних конфліктів та 

інших аспектів запровадження перехідного правосуддя в постконфліктних країнах; 

7) сприяння координації дій між Мінреінтеграції та органами виконавчої 

влади для створення державної системи моніторингу і документування порушень 

прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших порушень, вчинених в 

ході збройної агресії Російської Федерації. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

_____________________ № _______ 



 

 

3. Голова експертної ради здійснює керівництво діяльністю експертної ради, 

головує на її засіданнях, контролює виконання покладених на експертну раду 

завдань. 

4. У разі відсутності голови експертної ради на її засіданнях головує перший 

заступник голови (заступник голови), який в такому разі є головуючим. 

5. Організаційною формою роботи експертної ради є засідання, які 

проводяться у разі потреби. 

6. Засідання експертної ради вважається правоможним, якщо на ньому 

присутні більш як половина її членів. 

7. Засідання експертної ради можуть проводитися у режимі відеоконференції 

з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет 

(далі – онлайн-засідання). 

8. На своїх засіданнях експертна рада розробляє пропозиції та рекомендації з 

питань, що належать до її завдань. 

9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них 

проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів експертної ради. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. 

10. Пропозиції та рекомендації експертної ради, прийняті в межах її завдань, 

оформлюються протоколом, який підписується головуючим та всіма членами 

експертної ради, які брали участь у засіданні. У разі проведення онлайн-засідання, 

надання письмової згоди з прийнятим рішенням вважається підписом члена 

експертної ради. 

__________________________________ 


