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Шановний Асане! 
 

На Ваш запит про надання інформації з низки питань, які стосуються 
діяльності першого заступника Постійного Представника Президента України в 
Автономній Республіці Крим, який надійшов до Представництва Президента 
України в Автономній Республіці Крим, повідомляємо наступне. 

З метою реалізації поставлених Президентом України завдань щодо 
забезпечення основних напрямів гуманітарної, соціальної та економічної 
політики України відносно населення тимчасово окупованої території (далі – 
ТОТ) України в Автономні Республіці Крим (далі – АРК), а також внутрішньо 
переміщених осіб (далі – ВПО), діяльність першого заступника Постійного 
Представника Президента України в АРК (далі – Заступник) у вересні-
листопаді 2017 р. реалізовувалася в межах чинного законодавства, на 
виконання доручень Президента України та Постійного Представника 
Президента України в АРК за низкою напрямів, відповідно до схеми розподілу 
службових обов’язків, затвердженій розпорядженням Постійного Представника 
від 22 серпня 2017 р. № 16 в межах реалізації ст. 4-1 Указу Президента України 
від 17 серпня 2017 р. № 221 стосовно питань кримськотатарського народу. 

З цих питань впродовж вересня-листопада Заступником здійснювалася 
активна взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, 
міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями та органами 
самоврядування кримськотатарського народу. За вказаний період Заступник 
взяв участь у проведенні більше 30 зустрічей та нарад, зокрема за участю 
Міністра закордонних справ, з співробітниками Адміністрації Президента 
України, з керівниками регіональних структурних підрозділів СБУ, Державної 
прикордонної служби (далі – ДПС), Міністерства у справах ВПО та ТОТ, 
Державної міграційної служби (далі – ДМС), Фонду державного майна, 
прокуратури, військової прокуратури, Національної поліції (далі – НП), з 
членами Меджлісу кримськотатарського народу (далі – МКТН), Херсонського 
регіонального меджлісу та з місцевими меджлісами кримських татар, з 
керівництвом Херсонської обласної, Каланчацької та Генічеської районних 
державних адміністрацій, з головами територіальних громад, з керівництвом 
вищих навчальних закладів Херсонської області, правозахисних організацій. 



В рамках налагодження зв’язків з питань реалізації завдань Заступником 
було проведено зустрічі з дипломатами Посольства Великої Британії в Україні 
та Посольства США в Україні, представниками Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID), з представниками Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ в Україні, Фонду народонаселення та Управління 
Верховного комісара з питань біженців ООН, Моніторингової місії ООН в 
Україні, Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста. 

Постійну робочу співпрацю у зазначений період з питань захисту прав 
кримськотатарського народу Заступником здійснювалося із Меджлісу 
кримськотатарського народу, Херсонським регіональним меджлісом кримських 
татар, Азово-Чорноморським управлінням ДПС, Управлінням ДМС у 
Херсонській області, Головним управлінням СБУ в АРК та м. Севастополі. 
Питання захисту прав кримськотатарського народу обговорювалося 
Заступником під час виїзного засідання робочої групи з вирішення актуальних 
питань ТОТ України в АРК з представників правоохоронних органів та органів 
виконавчої влади регіонального рівня, які мають компетенцією щодо 
Херсонської області та АРК у м. Генічеськ. 

Основні заходи з питань прав кримськотатарського народу за участі 
Заступника за звітний період були описані у звітах Представництва Президенту 
України за вересень та жовтень 2017 р. Такі заходи були відображені у новинах 
веб-сайту Представництва http://www.ppu.gov.ua/ разом із відомостями про 
діяльність Президента України з питань АРК та про інші події, пов’язані із 
АРК, з версіями посилань на кримськотатарській мові. Вищевказані заходи за 
участі Заступника за звітний період також були відображені у повідомленнях 
групи Представництва у соціальній мережі Фейсбук 
https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/. 

В рамках висвітлення відповідної діяльності Представництва Заступником 
було взято участь у більш ніж 20 телеефірах, інтерв’ю та коментарях на 
телекомпаніях «5 канал» та «АТР», було надано більш 10 інтерв’ю друкованим 
та електронним ЗМІ. 

В рамках дослідження ситуації з захистом прав кримськотатарського 
народу Заступник організує аналітичне відпрацювання відповідно на 
щомісячній та щоквартальній основі статистичної інформації та звітів від 
центральних органів виконавчої влади України стосовно ВПО з Криму та 
відповідних гуманітарних, економічних, соціальних, безпекових подій 
пов’язаних з ТОТ України в Криму.  

Окрім цього, узагальнюються дані обласних державних адміністрацій щодо 
соціально-економічного захисту, адаптації, культурно-освітніх та інших питань 
ВПО. Зокрема, Заступником ініційовано періодичне одержання інформацій 
(щомісячне) щодо відповідних результатів роботи обласних державних 
адміністрацій (їх структурних підрозділів та підпорядкованих місцевих органів 
виконавчої влади).  

Для додаткового моніторингу обстановки у місцях компактного 
проживання кримських татар в районах Херсонської області, наближених до 
ТОТ України в АРК, надання послуг представникам кримськотатарського 
народу, що прибувають з ТОТ, Заступником організовано аналіз матеріалів 4 
наявних районних друкованих видань, які відсутні в мережі Інтернет, місцевих 
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інтернет-сайтів, отримання інформації від уповноважених органів державної 
влади, місцевого самоврядування, місцевих меджлісів та від громадського 
формування з охорони державного кордону «Аскер».  

Також, налагоджено системний моніторинг ситуації щодо внутрішньо 
переміщених осіб з числа кримських татар, які проживають в різних областях 
України. Зокрема, збирається інформація щодо проведення культурно-
національних заходів в регіонах, просвітницької діяльності покликаної 
ознайомити суспільство з традиціями кримськотатарського народу та 
руйнування штампів та міфів, створених радянською та російською 
пропагандою. 

Надаємо у хронологічному порядку відомості про основні заходи за участі 
Заступника у звітній період, що мають пряме відношення до захисту прав 
кримськотатарського народу. 

22 серпня 2017 року Заступник провів зустріч з Уповноваженим 
Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафой 
Джемілєвим, під час якої обговорювались питання профілактики корупції при 
наданні адміністративних послуг, необхідність створення офісів 
обслуговування мешканців Криму та внутрішньо переміщених осіб за 
принципом «Єдиного вікна» біля адміністративної межі в пунктах «Каланчак», 
«Чонгар» та в місті Херсоні. 

01 вересня 2017 р. Заступник разом з литовською делегацією на чолі з 
головою Cейму Литовcької Реcпубліки, за участю голови Меджлісу 
кримськотатарського народу Рефата Чубарова, очільників Херcонcької області 
відвідав адміністративний кордон з ТОТ України в АРК у Генічеському районі 
Херсонської області. Заступник подякував литовській делегації за послідовну 
політику Литви в засудженні анексії півострова та всебічну підтримку 
українського та кримськотатарського народів.  

0 вересня 2017 р. Заступник звернувся з вітанням до мусульман зі святом 
Курбан Байрам та разом з усіма присутніми взяв участь у святкових заходах 
біля Новоолексіївського будинку культури. Заступник також взяв участь у 
відкритті першого класу з кримськотатарською мовою навчання в 
Новоолексіївській школі Херсонської області. У наступному за активного 
сприяння Заступника було вирішено проблему опалення зазначеної школи 
шляхом встановлення нового котла заразу нок коштів місцевого бюджету. 

07 вересня 2017 р. Заступник провів зустріч з представниками Фонду 
народонаселення ООН в Україні, який бере активну участь в наданні 
гуманітарної допомоги в рамках системи ООН з початку кризи в Україні. Було 
обговорене питання створення бригад соціально-психологічної допомоги для 
мешканців ТОТ України в АРК та внутрішньо переміщених осіб, зокрема й 
представників кримськотатарського народу. Представники Фонду обговорили 
нагальні питання, які можуть виникнути у місії та розглянули пропозиції 
Першого заступника щодо дислокації мобільних бригад в місті Херсоні, 
Генічеському та Каланчацькому районах. Також Перший заступник наголосив 
на системних порушеннях прав людини та посиленні репресій проти громадян 
України в анексованому Криму. Сторони домовились, що Фонд 
народонаселення ООН в Україні надасть на адресу Представництва вичерпні 
аналітичні та статистичні матеріали щодо запланованої діяльності. 



28 вересня 2017 р. Заступник зустрівся з представниками Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію 
на ТОТ України, зокрема, в частині систематичного порушення окупаційною 
владою Криму прав і свобод людини, прийняття незаконних судових рішень у 
відношенні мешканців АРК та м. Севастополь, зокрема й стосовно 
представників кримськотатарського народу. Особливу увагу приділили так 
званим останнім судовим «вирокам» окупаційної влади у справах заступника 
Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. 

18 жовтня 2017 р. Заступник взяв участь у Конференції високого рівня 
БДІПЛ ОБСЄ «Протидія нетолерантності, дискримінації та ненависті стосовно 
мусульман як комплексне реагування», присвяченій десятій річниці 
Кордобської конференції та декларації ОБСЄ у м. Відень. Заступник у виступі 
перед учасниками конференції та під час дискусії інформував представників 
держав-учасниць, структур ОБСЄ та міжнародних експертів про ситуацію з 
порушеннями державою-агресором колективних прав кримськотатарського 
народу на етнічну, культурну та релігійну самобутність за умов тимчасової 
окупації території України в Криму. 

Пріоритетну увагу Заступник приділив переслідуванню окремих громад та 
лідерів кримських татар, яких окупаційна російська влада безпідставно 
звинувачує в “екстремізмі”, було наголошено на постійних спробах окупаційної 
влади взяти під жорсткий контроль духовне життя кримськотатарського 
народу. Заступник привернув увагу ОБСЄ до прикладів позасудових страт, 
викрадень та катувань кримськотатарських активістів, до розпалювання 
міжрелігійної ворожнечі та використання мови ненависті, у пропагандистській 
роботі, що проводиться органами російської окупаційної влади у Криму. 
Заступник взяв участь у опрацюванні рекомендацій за підсумками роботи 
міжнародної конференції із метою включення в них положень, що засуджують 
дії Росії стосовно кримськотатарського народу. 

20 жовтня 2017 р. Заступник взяв участь у форумі «Три роки внутрішнього 
переміщення: виклики та вдалі практики інтеграції» проведеного Проектом 
Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в 
Україні» за підтримки Посольства Японії в Україні. Під час свого виступу 
Заступник поінформував присутніх про діяльність Представництва, як органу 
державної влади, діяльність якого пов’язана з захистом прав, свобод та 
інтересів громадян України, які проживають на ТОТ України в Криму та 
мешканців Криму, які були змушені переселитися на материкову частину 
України, зокрема представників кримськотатарського народу. Окрім цього, 
звернуто увагу присутніх на заході представників компетентних органів 
державної влади, інших зацікавлених осіб та організацій на вчинення 
комплексних та скоординованих дій для захисту прав, свобод та законних 
інтересів вказаних категорій осіб. До міжнародних партнерів було адресовано 
заклик щодо вжиття заходів подальшого посилення санкціонного міжнародного 
тиску на РФ для припинення нею окупації Криму. 

28 жовтня 2017 р. Заступник взяв участь у засіданні Громадської 
платформи з питань звільнення політв’язнів, яке було проведено під егідою 
МЗС.  



3 01 жовтня 2017 р. Заступник взяв участь у робочій зустрічі з 
представниками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Під час 
зустрічі обговорювалися питання порушення прав людини на тимчасово 
окупованому півострові. Постійний Представник розповів співробітникам 
Моніторингової місії ООН про діяльність Представництва, звернув увагу на 
необхідність та доцільність проведення щомісячних зустрічей, також 
інформував про знищення окупаційною владою культурної спадщини 
кримськотатарського народу. 

07 листопада 2017 р. Заступник у м. Києві провів нараду з керівництвом  
ГУ Національної поліції України щодо необхідності передислокації ГУ 
Нацполіції в АРК та м. Севастополі із м. Одеси до м. Херсона з метою 
підвищення ефективності роботи, пов’язаної із зверненням громадян, у 
найкоротший термін,  до органів і підрозділів поліції у разі вчинення стосовно 
них протиправних діянь, що вплине на якість та оперативність розкриття і 
розслідування кримінальних правопорушень, забезпечить якнайшвидше 
відновлення порушених прав мешканців Кримського півострова. 

Також 07 листопада 2017 року Заступник у м. Києві взяв участь у нараді з 
Уповноваженим у справах кримськотатарського народу, з Головою Меджлісу 
кримськотатарського народу, керівниками правоохоронних органів АРК та              
м. Севастополя. Учасники наради обговорили механізми та підходи до збору 
інформації про порушення прав людини в окупованому Криму. 

Заступник доповів про вжиті Представництвом заходи в межах 
повноважень, про поточне здійснення органом аналітичної та координаційної 
функції з питань захисту прав мешканців ТОТ України в Криму, про відповідну 
співпрацю з питань реагування на окремі факти незаконного позбавлення волі 
та катувань з боку карних органів окупаційної влади. 

Особливий наголос було зроблено на негайній потребі переведення 
підрозділів Головного управління Національної поліції в АРК та м. Севастополі 
в місцевості, наближені до ТОТ, з метою налагодження ефективної роботи з 
громадянами, які зазнали утисків з боку окупаційної влади. Учасників наради 
було проінформовано про погодження цього питання між Національною 
поліцією та компетентними органами влади, про сприяння з боку 
Представництва у вирішенні питань переміщення підрозділів Головного 
управління в місто Херсон. 

16 листопада 2017 р. Заступник взяв участь у зустрічі з головою офісу 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Одесі, асистентом голови 
офісу МКЧХ та головою Херсонської обласної організації Товариства 
Червоного Хреста України. Під час зустрічі обговорювалися питання надання 
допомоги та підтримки ВПО та осіб з ТОТ України в АРК, що прибули для 
короткочасного перебування, а також спільну взаємодію в програмах та 
проектах для підтримки зазначених категорій громадян. Були озвучені 
можливості та досягнення Представництва задля поліпшення і розширення 
спектра допомоги кримчанам, зокрема й представникам кримськотатарського 
народу. 

Стосовно надання Положення про першого заступника Постійного 
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, 
повідомляємо, що такого положення не існує. Додатково з цього питання  
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