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Працівниками відділу кримінальної поліції ГУЬШ в АР Крим та
м.Севастополі вжитими слідчими (розшуковими) заходами на КПВВ «Чонгар»,
«Чаплинка» та «Каланчак» з початку року відпрацьовано 26 осіб, у яких
відпрацьовано та знято 26 мобільних телефонних довідників.
Керівництвом Національної поліції України прийнято рішення щодо
створення пунктів на лінії розмежування на КПВВ «Чонгар», «Чаплинка»,
«Каланчак», де будуть безпосередньо виконувати завдання співробітники
Головного управління Національної поліції в АРК та м. Севастополі. З метою
оперативного реагування на повідомлення громадян з ТОТ України в Криму та
документування й присікання протиправної діяльності злочинних груп, що
прибувають до материкової України з Криму, забезпечення безпеки
громадського порядку та дорожнього руху, профілактики правопорущень, на
території КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» встановлені два службових вагончики
модульного типу, які підключені до електромереж та оснащені меблями.
Головним управлінням Національної поліції в АРК та м. Севастополь
вживаються заходи щодо прискорення процесу деокупації АРК Крим та
м.Севастополь, а також притягнення до правової відповідальності осіб, винних у
скоєнні злочинів, що сприяли виведенню вказаної території з під контролю
України.
Зокрема, в Одеській області під час документування злочину в рамках
кримінального провадження щодо постачання наркотичних засобів на
материкову частину з території АРК 21 березня 2018 р. затримано мещканця
Одеси, 1981 року народження, під час збуту канабісу, 22 березня 2018 р.
затримано ще одну особу, яка причетна до наркотрафіку на тимчасово окуповану
територію. Обом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також проведено ряд заходів, в результаті чого було ліквідовано канал
наркотрафіку на тимчасово окуповану територію України в АРК.
За ініціативою Представництва проведено рейди для виявлення нелегальних
перевізників з/до КПВВ «Каланчак» та КПВВ «Чонгар». Також проводиться
передислокація відповідних підрозділів ГУ Національної поліції в АРК та
м.Севастополі до районів, наближених до лінії розмежування.
Щодо протидії загрозам національній безпеці з боку нелегальних
перевізників, які діють в районах, наближених до ТОТ України в Криму
За більщ ніж три роки тимчасової окупації Криму утворилась, маючі усі
ознаки організованого злочинного угруповання, неконтрольована група
нелегальних перевізників, які здійснюють нелегальні автоперевезення
сполученням до/з КПВВ (розтащованих на адміністративній межі з ТОТ України
в Криму) на іншу територію України. Вказане організоване злочинне
угрупування нелегальних перевізників входить до системи злочинних
угрупувань, які мають вплив у всіх сферах суспільних відносин в Генічеському
районі Херсонської області, керується з ТОТ України в Криму та, вірогідно,
співпрацюють з органами окупаційної влади та спецслужбами РФ.
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Тривала діяльність розгалуженої системи організованих злочинних
угрупувань, які вкрай вірогідно співпрацюють з органами окупаційної влади та
спецслужбами РФ несе реальні загрози національній безпеці України, оскільки є
потенційним механізмом впровадження дестабілізаційних процесів в регіоні.
ЗО березня 2018 року Представництвом направлено листи до Генеральної
прокуратури України, СБУ та Національної поліції України з проханням вжити
заходів щодо припинення в районах, наближених до адміністративної межі з
ТОТ України в Криму, діяльності організованих злочинних угруповань, які
становлять загрозу національній безпеці, та притягнення винних у вчиненні
протиправних дій осіб до кримінальної відповідальності.
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Розвиток цифрового телевізійного мовлення та радіомовлення на ТОТ
України в Криму
В 1 кварталі 2018 року Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення у рамках діяльності Комісії з питань забезпечення стабільного
функціонування системи національного телебачення і радіомовлення і далі
продовжує реалізовувати план дій Стратегії розвитку телерадіомовлення в
Херсонській області та організації мовлення на територію Криму.
Навесні цього року планується розпочати модернізацію Чаплинської
телекомунікаційної вежі у Херсонській області, її висота збільшиться до 130
метрів, також на вежі будуть встановлені потужні передавачі, що забезпечить
охоплення значно більшої території мовленням українських телерадіоканалів.
У 1 кварталі 2018 року з метою розвитку радіомовлення та цифрового
телевізійного мовлення на ТОТ АРК Національна рада замовила в УДЦР
прорахунок 5 частотних присвоєнь в смт Каланчак, 1 частотне присвоєння в
с. Чонгар в діапазоні середніх хвиль та додатково 5 частотних присвоєнь для
організації цифрового телевізійного мовлення в смт Чаплинка.
Крім того, у 2017 році замовлено УДЦР перенос частотних присвоєнь із міст
Джанкоя, Красноперекопська та Євпаторії АРК до с.Чонгара і смт Чаплинки
Херсонської області для організації радіо- і телевізійного мовлення, частотних
присвоєнь із м. Керчі АРК до м. Генічеська Херсонської області. Наразі триває
міжнародна координація низки РМ-частот, які Національна рада замовила в
таких населених пунктах, як смт Лазурне, смт Каланчак, м. Генічеськ,
смт Новотроїцьке, м. Нова Каховка, смт Чаплинка.
Процесе ліцензування частотних присвоєнь для мовлення на ТОТ АРК є
досить тривалим в часі та ускладнений діями РФ щодо координації частотних
присвоєнь України. Разом з тим рішенням Національної ради від 01.03.2018
№288 затверджено проект Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове
мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням
законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що
здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення
на підставі відповідного дозволу, який на даний час перебуває на державній
реєстрації в Мінюсті України.
15.02.2018 Національною радою прийнято рішення № 149 «Про розгляд
проекту розпорядження КМУ «Про затвердження переліку адміністративнотериторіальних одиниць, у яких шляхом наземного ефірного аналогового та/або
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цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора та може,
здійснювати тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу
України, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення»».
До зазначеного переліку увійшли; м. Гола Пристань, Генічеський,
Голопристанський, Каланчацький, Новотроїцький, Скадовський, Чаплинський
райони Херсонської області.
Реєстрація Мінюстом України Порядку видачі та анулювання дозволу на
тимчасове мовлення та затвердження КМУ зазначеного переліку
адміністративно-територіальних одиниць дозволить Національній раді видавати
дозволи на тимчасове мовлення на територіях, що межують з ТОТ АРК, що
значно пришвидшить процес організації мовлення.
Стосовно
зафіксованих
фактів,
поширенні
в українському
інформаційному просторі мап України, які прямо чи опосередковано
визнають анексію Криму
За результатами моніторингу за 1 квартал 2018 року в ефірі національних
телерадіокомпаній зафіксовано два випадки розміщення карти України без
тимчасово окупованої АР Крим:
- 16.03.2018 в ефірі ПАТ НСТУ (логотип: ПА:ПЕРШИЙ) - передача
«Новини» о 18:11 - сюжет про погіршення погодних умов в Україні;
- 16.03.2018 в ефірі ТОВ «ТРК «СТБ» - передача «Холостяк» о 21:43 - сюжет
про екскурсію печерою «Оптимістична» Тернопільською області.

о

Щодо протидії проведення т. зв. «IV Ялтинського міжнародного
економічного форуму»
05 лютого 2018 р. Представництвом направлено листи до СБУ, ГУ СБУ в
АРК та Прокуратури АРК з пропозицією, з метою недопущення завдання шкоди
національним інтересам та запобіганню порушенню законодавства щодо
правового режиму тимчасово окупованих територій України, в межах
компетенції, вжити заходів щодо притягнення до відповідальності фізичних та
юридичних осіб - організаторів та стратегічних партнерів проведення «IV
Ялтинського міжнародного економічного форуму».
Метою проведення заходу організатори, стратегічні партнери та Фонд
«Ялтинський міжнародний економічний форум» визначили «створення
керованої моделі безперервної систематизованої взаємодії бізнесу і влади в
найбільш актуальних галузях інтеграції Республіки Крим в економіку РФ,
розробку пріоритетних напрямків розвитку регіону і забезпечення впровадження
передових практик і технологій для успішної реалізації інвестиційних проектів
та міжнародного співробітництва на території Криму».
13 лютого з ГУ СБУ в АРК надійшов лист з інформацією щодо розгляду
питання долучення листа Представництва- до матеріалів кримінального
провадження № 4201500000001615, порушеного за ч. 1 ст. 332-1 КК України.
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Засідання робочої групи Представництва
Проведені дії щодо виконання попередніх протокольних рішень робочої
групи. Скоординовані дії з Новотроїцькою районною державною адміністрацією
щодо розширення ЦНАП, який знаходиться в смт Новотроїцьке. Згідно з
рішенням протоколу щодо стану справ у акваторії Сивашу, наближеного до ТОТ
України в АРК, проведено нараду для вирішення питань: врегулювання ситуації
на водній межі (Сиваш) з окупованою територією, координування дій державних
органів щодо посилення нагляду за видобуванням водних живих ресурсів в
акваторії Сиваша, протидії незаконному видобуванню живих водних ресурсів
акваторії Сиваша, зокрема і в межах Азово-Сиваського національного
природного парку.

О

Участь співробітників Представництва у суспільно-значущих заходах
Працівники служби реінтеграції та деокупації Представництва взяли участь
у І кварталі 2018 року у заходах, що мають значення для деокупації Криму:
футбольний турнір «Футбол проти расизму» та «Футбол проти репресій»; форум
жінок в Генічеську - «Дорога Єднання»; громадські слухання в
смт Новоолексіївка з питання створення ЦНАП; громадські слухання в смт
Риково з питання створення ЦНАП; відвідання з представниками МКЧХ КПВВ
«Каланчак» та «Чаплинка»; засідання колегії Херсонської обласної державної
адміністрації (до виключення Постійного Представника із складу колегії); вечір
пам'яті Номана Челебіджихана; засідання робочої групи в смт Новотроїцьке;
День Кримського спротиву в Генічеську.
7. Організаційно-кадрова робота Представництва
Реалізація державної політики у сфері державної служби у Представництві
здійснюється із дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про
державну службу» та інших законів України, постанов Верховної Ради- України,
указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України та Національного
агентства України з питань державної служби.
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Структура Представництва, затверджена Указом Президентом України від
20 січня 2016 р. № 16/2016 «Питання Представництва Президента України в
Автономній Республіці Крим» (із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 221/2017 від 17 серпня 2017 р.), та налічує З політичні посади;
посаду Керівника апарату Представництва та 6 служб.
Указом Президента України від 20 січня 2016 р. № 16/2016 (із змінами)
тимчасове розміщення окремих структурних підрозділів Представництва для
забезпечення оперативної його взаємодії з центральними органами виконавчої
влади, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і
службами, утвореними при Президентові України, визнано у місті Києві.
У зв’язку з невизначеністю на початок 2018 р. із службовим приміщенням
у місті Києві для розташування робочих місць уперше призначених державних
службовців, основним місцем роботи яких визначено місто Київ, та з метою
спрямування і координації їх діяльності для початку ефективної роботи в умовах
територіальної роз’єднаності, місце роботи їм тимчасово, до визначення
службового приміщення у місті Києві, визначено у місті Херсоні за адресою:
м.Херсон, просп. Ущакова, 42, у приміщенні Представництва.
З метою впорядкування розміщення структурних підрозділів
Представництва, Представництво звернулося до Адміністрації Президента
України з проханням визначити приміщення в будівлі Адміністрації Президента
України.
Відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 889-УІІІ «Про державну
службу» повноваження керівника державної служби у Представництві здійснює
Керівник апарату. Здійснення Керівником апарату своїх повноважень у
Представництві забезпечує головний консультант служби правового аналізу, на
якого покладено обов’язки служби управління персоналом.
З 21 листопада 2017 р. по 31 січня 2018 р. обов’язки Керівника апарату
Представництва тимчасово виконував керівник служби фінансового та
матеріально-технічного забезпечення - головний бухгалтер Дорошенко Наталія
Сергіївна.
За результатами конкурсу та за результатами спеціальної перевірки
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і перевірки відповідно
до Закону України «Про очищення влади» з 01 лютого 2018 року Постійним
Представником прийнято рішення про призначення на посаду Керівника апарату
Представництва Гудим І.В.
З метою реалізації Закону України «Про очищення влади», відповідно до
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України
Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 563 (із змінами), протягом звітного періоду у
Представництві було розпочато перевірку достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1
Закону, стосовно деяких нових працівників. На кінець звітного періоду
перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», закінчено.
За результатами перевірки заборони, визначені частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», до жодного з
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працівників не застосовуються. Інформація з цього питання розмішена на
офіційному веб-сайті Представництва. З метою добору осіб, здатних професійно
виконувати посадові обов’язки, у лютому 2018 р. наказом Керівника апарату
оголошено конкурс на вакантні посади, за результатами якого визначено
переможців, процедура призначення яких станом на 31 березня 2018 р. ще
тривала.
Штатна чисельність Представництва на кінець І кварталу 2018 року
складає 28 одиниць. При цьому враховані вимоги Закону України «Про державну
службу», - кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» становить не
більше третини штатної чисельності Представництва.
Фактична чисельність працюючих у Представництві на кінець звітного
періоду складає 22 особи (на кінець попереднього періоду - 14), з них 2 - особи,
які займають політичні посади (на 31.12.2017 - 2), 19 - державні службовці (на
31.12.2017 - 11), 1 - робітник, зайнятий обслуговуванням державного органу (на
31.12.2017-1).
Протягом звітного періоду звільнено 1 керівника служби, за власним
бажанням у зв’язку з переїздом на нове місце проживання.
Призначено на посади державної служби за звітний період 9 осіб, з них 2 на керівні посади (у т.ч. 1 - на посаду Керівника апарату Представництва), 7 - на
посади спеціалістів.
Військовий облік призовників і військовозобов’язаних у Представництві
здійснюється відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07.12.2016 № 921.
Ведення, облік та зберігання особових справ державних службовців у
Представництві здійснюється з метою системного відображення вступу,
проходження та припинення ними державної служби, відповідно до Порядку
ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого
наказом Національного агентства України з питань державної служби від
22.03.2016 №64.
Надання щорічних відпусток здійснюється у порядку та на умовах,
визначених законодавством про працю. Виконання графіка щорічних відпусток
працівників Представництва на 2018 рік забезпечується вчасно та знаходиться на
постійному контролі у керівництва Представництва.
У звітному періоді Керівником апарату Представництва розпочато
дисциплінарні провадження стосовно деяких працівників Представництва, які
станом на 31 березня 2018 р. не закінчені.
До кримінальної відповідальності посадові особи Представництва не
притягувалися.
За додержанням законодавства про працю та про державну службу
здійснюється постійний контроль. Приділяється належна увага забезпеченню
необхідних умов для високопродуктивної, праці, зміцненню трудової та
виконавської дисципліни.

48

о

о

8. Фінансова діяльність Представництва
Фінансова діяльність Представництва здійснюється відповідно до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16 липня 1999 р. №40 (зі змінами), в редакції від 05.10.2017 № 2164-19,
Бюджетного кодексу України, Методичних рекомендацій щодо облікової
політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 23 січня 2015 р. № 11, наказу Міністерства фінансів України
від 31 грудня 2013 р. № 1203 «Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі», інших нормативно-правових
актів, які регламентують фінансову діяльність бюджетних установ. Для обліку
бюджетних коштів в Головному управлінні Державної казначейської служби
України у Херсонській області відкрито реєстраційний рахунок за КПКВК ДБ
0301010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне,
матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та
Адміністрації Президента України».
Для обліку бюджетних коштів в Головному управлінні Державної
казначейської служби України у Херсонській області відкрито реєстраційний
рахунок за КПКВК ДБ 0301010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно
- аналітичне, матеріально - технічне забезпечення діяльності Президента України
та Адміністрації Президента України».
Протягом 1 кварталу 2018 року службою фінансового та матеріально технічного забезпечення, в повному обсязі та у визначені терміни, підготовлено
та надано наступну інформацію, а також фінансову, бухгалтерську, податкову та
іншу звітність:
1)
до Управління фінансів та Управління бухгалтерського обліку
Державного управління справами:
- річну фінансову та бюджетну звітність Представництва за 2017 рік за
оновленими формами, у т.ч. 28 додатків;
- «Оперативні дані про виконання державного бюджету за програмами ДУС»,
відповідно до затвердженого кошторису та плану асигнувань загального фонду
державного бюджету за КПКВК ДБ 0301010 щодо щомісячно проведених витрат
Представництвом на визначену звітну дату;
- «Інформацію щодо стану розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні
послуги» - щомісячно, на визначену звітну дату;
- складено пропозиції, з детальними обґрунтованими розрахунками, щодо
фінансування нагальних потреб для забезпечення діяльності Представництва
у 1 кварталі 2018 року;
- Звіт про виконання Паспорту бюджетної програми за КПКВК ДБ 0301010 за
2017 рік та проект Паспорту бюджетної програми на 2018 рік;
- уточнені розрахунки до затвердженого кошторису та плану асигнувань на 2018
рік у зв’язку з введенням в дію постанови КМУ від 25.01.2018 року № 24;
- «Інформацію про чисельність працівників бюджетних установ (організацій), що
утримуються за рахунок коштів державного бюджету (загальний фонд),
включаючи одержувачів бюджетних коштів» станом на 01.01.2018, року, з
зазначенням штатної та фактичної чисельності працюючих;
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- за рекомендацією Державного управління справами, фахівці фінансової служби
взяли участь у тестуванні системи електронної звітності АС «Є - Звітність» з
наданням, у встановлені терміни, 14 окремо визначених додатка для
відображення даних в консолідованій звітності ДУС;
2) до ГУ Державної казначейської служби України у Херсонській області:
- річну фінансову та бюджетну звітність Представництва за 2017 рік за
оновленими формами, у т.ч. 14 додатків;
- щомісячну звітність (форма № 7д) за окремими розділами бухгалтерського
обліку на визначені звітні дати протягом 1 кварталу 2018 року;
- складено та надано, для подальшої обробки інформації в електронному вигляді
та на паперових носіях, 275 поточних розрахунково - платіжних документа
(юридичні та фінансові зобов’язання, платіжні доручення, реєстри) в розрізі
кодів економічної класифікації видатків у межах кошторисних призначень та
плану асигнувань на 1 квартал 2018 року;
- заявки, встановленого зразка, про надання доступу до системи електронної
звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів АС «ЄЗвітність»;
- на виконання листа Державної казначейської служби України від 20.03.2018
року № 14-10/24/4581, відповідно до Програми та методики тестування системи
АС «Є-Звітність», яка запроваджується в Україні з 01 квітня 2018 року, надано у
повному обсязі та у встановлені терміни, необхідну фінансову інформацію за
2017 рік, яка прийнята без зауважень;
3) до ГУ Державної фіскальної служби України у Херсонській області;
- щомісячну звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб
та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування для формування бази даних Пенсійного фонду України за
січень - березень 2018 року;
- «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
фізичних осіб і сум, утриманого з них податку»( форма ГДФ) за звітний період;
- «Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» за 2017
року;
- фінансовий звіт Представництва за 2017 рік за окремими визначеними
додатками в кількості 5 одиниць;
- «Повідомлення про прийняття працівників на роботу», у визначені
законодавством терміни, за січень - березень 2018 року;
4) до ПрАТ «ЕК Херсонобленерго»:
- підготовлено та надано щомісячні звіти про обсяги спожитої електричної
енергії, а у разі необхідності з обгрунтованими коригуваннями, для контролю за
встановленими лімітами на послуги електропостачання за січень - березень 2018
року.
5) до Херсонського відділення управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з ТВП:
- «Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» за 2017 рік;
6) до Херсонського обласного відділення фонду соціального захисту
інвалідів;
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- «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» за 2017 рік.
Крім того, протягом 1 кварталу, фахівцями служби фінансового та
матеріально - технічного забезпечення здійснювалась інша поточна фінансова,
планово - економічна та бухгалтерська робота, а саме: перевірка та обробка,
первинних документів за відповідними розділами бухгалтерського балансу
(зокрема, «нефінансові та фінансові активи», «зобов’язання», «власний капітал
та фінансовий результат» та ін.), з відображенням даних у відомостях
аналітичного обліку розрахункових операцій, меморіальних ордерах та
щомісячне складання «ЖУРНАЛ-ГОЛОВНОЇ». Робота здійснюється з
використанням програмних комплексів: «Фінансові документи - МЕРЕЖА»,
СДО «Клієнт-Казначейство», «М.Е.Вос. модуль «Звітність», системи
електронного банкінгу «іВапк»), відповідно до затверджених національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог, передбачених
законодавчими та нормативними актами, що регламентують облікову політику в
державному секторі. З метою своєчасного подання за 2017 рік декларації осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
фінансовою службою підготовлені та надані довідки про фактично нараховану
заробітну плату державним службовцям, які перебували у штаті державного
органу, у т.ч. звільненим працівникам.
З метою виконання покладених на Представництво функцій, в частині
здійснення господарської діяльності для забезпечення сталої роботи всіх служб,
протягом січня - березня опрацьовано та укладено 34 договори, а у разі
необхідності з додатками, для закупівлі товарів, робіт (послуг), у межах
кошторису та плану асигнувань, затверджених на 1 квартал 2018 рік.
На виконання Закону України «Про публічні закупівлі», на підставі
складеного Додатку до річного плану закупівель на 2018 рік за визначеною
формою, згідно класифікатору ДК 021:15 за кодами предмета закупівель та на
підставі розрахунків видатків у розрізі КЕКВ, відповідно до затвердженого
Державним управлінням справами кошторису Представництва, у встановлені
терміни, оприлюднена інформацію на електронному майданчику ДЗО системи
публічних закупівель «ПРОЗОРО».
Протягом 1 кварталу фахівці служби безпосередньо брали участь у
вирішені питань щодо орендованого приміщення, в якому тимчасово розміщено
Представництво, на підставі договору оренди державного майна, з метою
подальшого переведення зазначених приміщень з житлового фонду у
нежитловий для зручності відвідувачів та кращої організації роботи державних
службовців.
Також, вирішувалися питання відновлення доступу до хостингу від
аккаунту рри.цоу.иа, зареєстрованого на ім’я Представництва, створення
поштової скриньки з доменом рри.цоу.иа та налаштування доступу до неї,
організації робіт щодо модернізації сайту, передачі на баланс Представництва
службових автомобілів, страхування майна та інші питання, за дорученням
керівництва, у т.ч. надавалися відповіді на звернення громадян та листи установ
і організацій за напрямком діяльності служби. Також були проведені заходи
щодо забезпечення безперебійної роботи «гарячої лінії», з метою- реалізації

51

О

громадянами, наданого їм Конституцією України, права на звернення до органів
державної влади.
Крім того, фахівцями служби систематично здійснюється моніторинг,
вивчення та застосування на практиці оновленої законодавчої та нормативної
бази з фінансових, планово - економічних та кадрових питань, а також за всіма
розділами бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема з питань
казначейського обслуговування та складання звітності розпорядниками
бюджетних коштів.
Протягом звітного періоду постійно забезпечувався контроль за цільовим
та ефективним використанням фінансових, матеріальних та інформаційних
ресурсів, збереженням державного майна, дотриманням штатної та фінансової
дисципліни, своєчасним та повним утриманням і перерахуванням до відповідних
бюджетів сум податків, внесків, зборів, за дотриманням встановлених лімітів при
використанні енергоресурсів.
Заборгованість по заробітній платі, платежах за отримані комунальні та
інші послуги відсутня.

Постійний Представник Президента
України в Автономній Республіці Крим

)

Борис Бабіїг
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Додаток 1

Заходи, організовані Представництвом
або проведені за участю Представництва
Президента України в АРК в 1 кварталі 2018 р.
(у хронологічному порядку).

^

16 січня 2018 р. запрошений на Традиційну зустріч Президента України з главами
дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих
в Україні, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим (далі Постійний Представник) Борис Бабін під час заходу провів плідне спілкування, в межах
компетенції, з керівниками центральних органів виконавчої влади, народними депутатами
України, керівництвом Меджлісу кримськотатарського народу, дипломатами Великобританії,
Литви, представниками міжнародних організацій.
22 січня 2018 р. колектив Представництва Президента України в АРК (далі Представництво) взяв участь у вшануванні доленосної події в історії українського
державотворення на початку XX століття - Дня Соборності України. На честь цього дня було
покладено квіти до пам’ятних місць та проведено молебень за Україну.
23 січня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабін взяв участь у публічному семінарі
«Деокупація Криму: коли та як», який проводився у Таллінні Міжнародним центром безпеки
та оборони та Посольством України в Республіці Естонія. Захід було відкрито міністром
іноземних справ Естонії паном Свеном Міксером, у ньому взяли участь українські та естонські
експерти й посадовці.
Міністр Міксер акцентував увагу на європейській політиці невизнання неправомірної
окупації Криму та на ситуації порушення Росією прав людніш і прав кримськотатарського
народу, як міжнародно визнаного корінного народу, в Криму. У власному виступі Постійний
Представник відзначив подяку Президента України Естонії, як члену Групи друзів деокупації
Криму, чия позиція на підтримку України в умовах російської агресії залишається незмінно
дружньою. Обговорювалися шляхи можливого використання досвіду Естонії у розбудові
електронного врядування для захисту прав та законних інте|зесів кримчан на материковій
України та водночас досвід Естонії у протидії колаборантам іа агентам російського впливу в
умовах деокупації. Борис Бабін доповів про роль Представниці ва у протидії російській агресії
з тимчасово окупованого Криму, про розробку плану невідкладних дій та про стратегічні
напрями роботи в цій сфері.
Під час поїздки до Таллінну Борис Бабін також провів робочі зустрічі з політичним
директором МЗС Естонії паном Паулем Теесалу та депутатом Рійгікогу, головою
парламентської групи «Естонія-Україна» паном Йоганнесом Кертом. Під час зустрічей
обговорено поточну ситуацію в Криму, ескалацію репресій з боку окупаційної влади,
мілітаризацію півострова, як загрозу європейській та глобаліліій безпеці, шляхи можливої
взаємодії України та Естонії в умовах агресивних конфліктів, розв’язаних Росією. Особливу
увагу було звернено на утиски окупаційною владою культурних, освітніх та мовних прав
громадян України, які належать до естонської національної меншини, яка традиційно мешкає
в Криму з XIX ст.
25
січня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабін провів робочу зустріч з
Генеральним консулом Республіки Туреччина в Одесі паном Джемілем Уфук Тогрулом. Під
час зустрічі обговорювалося широке коло питань стосовно ситуації в Криму, пов’язаної з
протиправною діяльністю окупаційної влади.,Борис Бабін розповів пану Тогрулу про поточну
діяльність та досягнення Представництва; сторони обгово]тили шляхи подальшої співпраці,
зокрема у вирішенні низки гуманітарних питань.
31 січня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабін провів робочу .зустріч з
представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. В ході зустрічі обговорено
широке коло питань, пов’язаних з забезпеченням прав, свобод га законних інтересів громадян
України, які проживають на тимчасово окупованої території або переселилися з неї, механізми
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забезпечення публічного порядку та безпеки в зоні адміністративного кордону та прилеглих
до нього населених пунктах, що здійснюються структурними підрозділами нацГона^тьііої
поліції, проблеми проходження контролю на контрольних пунктах в’їзду-виїзду, зокрема,
відмітили переваги системи біометричного контролю, що значно спрощує вказану процедуру.
У ході зустрічі Борис Бабін ознайомив присутніх з організацією діяльності та процесом
створення мережі ЦНАП, які надаватимуть повний спектр послуг з оформлення паспортних
документів громадянам України в наближених до Криму районах, облаштування нових
робочих місць для адміністраторів, на території Херсонської області, зокрема в Генічеському
та Чаплинському районах, містах Херсон та Каховка.
Також Постійний Представник розповів делегації про поточну діяльність
Представництва, про надання гуманітарної, медичної допомоги сім’ям політв’язнів, допомоги
з оформлення документів та первинної правової допомоги. Особливу увагу було приділено
питанням порушення прав громадян України в умовах переслідувань окупаційною владою
Меджлісу кримськотатарського народу. Під час зустрічі розглядалися питання надання
медичної допомоги, реєстрації актів цивільного стану, проходження військової служби та
відмінності надання медичної допомоги для внутрішньо переселених осіб та громадян
України, які прибувають з Криму. За результатами зустрічі сторони домовились про шляхи
подальшої співпраці у вирішенні проблем, що виникають у зв’язку з протиправною діяльністю
окупаційної влади.
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02 лютого 2018 р. Постійний Представник провів робочу зустріч з Надзвичайним та
Повноважним Послом Швеції в Україні паном Мартіном Хагстрьомом та з Першим Секретарем
Посольства Швеції пані Луіз Морсінг. Під час зустрічі обговорювалися питання координації дій
держав-членів Групи друзів Криму, шляхи міжнародної підтримки України у справі деокупації
півострова. Сторони визначили пріоритети співпраці на майбутнє у сфері координації технічної
допомоги з метою захисту прав громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму,
обговорювалася відповідна діяльність Представництва у сфері координації розвитку центрів надання
адміністративних послуг, мінімального невідкладного облаштування КПВВ, організації залізничного
та легального автобусного сполучення для кримчан, які прибувають на материкову частину України.
06 лютого 2018 р. Постійний Представник та його Перший заступник провели робочу нараду з
обговорення питання запровадження дієвих заходів, спрямованих на припинення діяльності
російських авіакомпаній з використання закритого повітряного простор) над територією Кримського
півострова та міжнародного аеропорту «Сімферополь». За підсумками наради учасниками встановлено
максимально стислі терміни для усунення наведених та інших недоліків, визначено періодичність
обміну інформацією та узгоджено алгоритм співпраці між відповідними міністерствами та службами
в подальшому. Вказані питання перебувають на постійному контролі Представництва.
07 лютого 2018 р. Постійний Представник провів робочу нараду з обговорення питання щодо
систематичного порушення норм міжнародного права окупаційною владою та загрози безпеці
судноплавства у Чорному морі. Під час наради обговорювалися питання підвищення якості реагування
на незаконні систематичні заходи суден, що здійснюють перевезення вантажів з та до закритих
морських портів України в АРК та м. Севастополь, на порушення у цих портах та морських просторах
правил використання систем навігації, інших порушень у сфері безпеки судноплавства, забруднень
морського середовища, щодо незаконної експлуатації окупаційною владою РФ морських портів
України в Криму.
Обговорювалось питання наявних ризиків, пов’язаних з проходженням суднами під прапором
України Керченської протоки. Порушувалось питання щодо перспектив діяльності уповноважених
органів України у складі Комітету Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю державою
порту у Чорноморському регіоні в умовах наявного очевидного зловживання державою-агресором
моясливостями вищевказаного меморандуму. Обговорювалася активізація взаємодії з Міжнародною
морською організацією та Європейським агентством з морської безпеки щодо відповідних порушень
морського права під час судноплавства в морських просторах, прилеглих до тимчасово .окупованого
Криму. У ході обговорення виявлено низку проблемних питань, пов’язаних з притягненням до
відповідальності представників класифікаційних товариств, страхових агентств, крюїнгових компаній,
судновласників, операторів і капітанів торговельних суден за порушення норм національного і
міжнародного права.
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08 лютого 2018 р. Постійний Представник та його Перший заступник за участю голів служб та
головних консультантів Представництва провели робочу зустріч з делегацією Міжнародного Комітету
Червоного Хреста (МКЧХ) на чолі з головою Офісу МКЧХ у м. Одеса Максимом Забалуєвим та
радником з економічнргх питань Місії МКЧХ в Україні Роджером ІЧелтоном. Під час зустрічі Борис
Бабін окреслив ряд гуманітарних проблем, що потребують негайного вирішення, зокрема щодо
оформлення паспортних документів для громадян України, які перебувають у місцях позбавлення волі
та мають місце постійного проживання у тимчасово окупованому Криму, вирішення їх гуманітарних
потреб.
Відповідні проблеми, пов'язані із неможливістю чи складністю отримання документів, які
знаходяться на тимчасово окупованих територіях, неможливістю листування таких осіб з рідними,
відсутністю у окремих з цих осіб коштів на сплату адміністрпіивних зборів задля оформлення
паспортів. Було вказано на дії, вжиті Представництвом з цих питань на рівні Херсонського регіону,
опрацьовано механізм взаємодії задля охоплення відповідннми координаційними зусиллями
Представництва усієї підконтрольної території України. Представників МКЧХ було ознайомлено з
гуманітарними ситуаціями, коли через незаконний контроль окупаційної влади на лінії розмежування
особи, які не мають легальних документів, що посвідчують їх громадянство України, не можуть
потрапити з Криму на материкову частину України.
09 лютого 2017 р. представники служби правового аналізу та служби міжнародних зв'язків
Представництва долучилися до засідання робочої групи у Комітеті Верховної Ради України щодо
внесення змін до Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».
13
лютого 2018 р. Постійний Представник та його Перший заступник зустрілись у форматі
робочої наради з представниками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Під час зустрічі
сторони обговорили ряд гуманітарних питань, пов'язаних з тимчасовою окупацією Криму та агресією
РФ, що триває, та які на сьогодні потребують на нагальне виріиісиня. Обговорювалася ініціатива
Представництва, за якою в рамках модернізації підрозділу ДП «Документ» планується до початку
квітня 2018 р. втричі розширити його спроможність для паспортизації кримчан у Херсонській області.
Зверталася увага на потреби мінімального облаштування КПВВ «Каланчак» та «Чонгар», забезпечення
залізничного сполучення до ст. Вадим та легальних автомобільніі.\ перевезень до КПВВ. Сторони
домовилися про налагодження періодичного інформування Моніторингової місії з боку
Представництва про стан реалізації прав людини для переміщених осіб та населення Криму на
підконтрольній території, про порушення прав людини з боку окупаційного режиму РФ.
13 лютого 2017 р. представники служб міжнародних зв'язків та правового аналізу
Представництва взяли участь у засіданні робочої групи у Комітеті Верховної Ради України з
закордонних справ, метою якої є опрацювання єдиної консолідованої позиції щодо реагування на
підготовку та проведення державою-агресором незаконних президентських виборів на тимчасово
окупованій частині території України в АРК та м. Севастополі та доопрацювання проекту постанови
Верховної Ради України стосовно підготовки виборів президеігіа РФ на тимчасово окупованій
території України № 7546 від 05 лютого 2018 р.
14 лютого Постійний Представник зустрівся з делегацією \ складі агентства представників
П8 АШ, Організації міжнародного правового розвитку (ІОЬО) га експертів проекту «Українська
ініціатива зміцнення громадської довіри». Борис Бабін розповів про кроки з боку Представництва, які
вже зроблені в даному напрямку. Спільно з органами ДМС України, райдержадміністраціями,
органами місцевого самоврядування Представництвом був розроблений покроковий механізм щодо
створення мережі ЦНАП у Херсонській області. Цей алгоритм передбачає вимоги до обладнання та
облаштування ЦНАП в населених пунктах регіону, відкриття нових робочих місць для адміністраторів
Центрів, організації підюіючення ЦНАП до Національної снсіеми конфіденційного зв’язку,
розроблення технічних умов робочого місця.
У межах запровадження алгоритму передбачено утворення в першій половині 2018 р. ЦНАП у
місті Каховка, селищах Новотроїцьке та Чаплинка, розширення наявного ЦНАП у м. Херсон.
Додатково за підсумками звернень Представництва в рамках модернізації підрозділу ДП «Документ»
у м. Херсон планується до початку квітня 2018 р. втричі розширити спроможність для паспортизації
кримчан в Херсонській області. За результатами зустрічі предсгавники міжнародних структур
висловили свою готовність до пошуку шляхів надання швидкої, гнучкої, короткострокової допомоги у
вирішенні питання створення ЦНАП. По завершенню сторони домовились про подальшу співпрацю.
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26 лютого 2018 р. у Польському інституті міжнародних відносин, м. Варшава, Перший заступник
(зет Гданов взяв участь у конференції «Російська агресія в Україні: баланс і перспективи». Перший'
заступник зазначив, що за 4 роки окупації всі однозначно переконалися для чого Росія окупувала Крим,
агресор створив військову базу для тиску на сусідні держави, насамперед причорноморського басейну.
В Криму з перших днів анексії відбувалися репресії проти кримськотатарського народу та етнічних
українців. 65 політичних ув'язнених незаконно перебувають за ґратами. Україна сьогодні - форпост
опору російської агресії. Завдяки Збройним силам України, міжнародному тиску і прийнятим санкціям
поки вдалося зупинити просування захоплення інших територій, але вирішення цієї проблеми можливе
ВИ1О1ЮЧН0 після того, як будуть відновленні усі кордони держави Україна (як Крим, так і Донбас). Нас
турбують дії і заяви деяких європейських політиків, які діють в інтересах окремих партій або в
особистих меркантильних інтересах, та говорять про Крим як про питання, вирішення якого можна
залишити на потім.
27 лютого 2018 р. Постійний Представник та співробітник служб міжнародних зв’язків
Представництва взяли участь у засіданні Комітету у закордонних справах ВРУ щодо ухвалення
проекту постанови про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку
із незаконною підготовкою виборів Президента РФ на тимчасово окупованій частині території України
в АРК та місті Севастополі. Під час засідання було проаналізовано проект постанови, внесений
народним депутатом Бурбаком М.Ю. № 7546 як з поправками, запропонованими учасниками робочої
групи, так і з наступними пропозиціями авторів, МЗС, народного депутата Рефата Чубарова,
Представництва та прокуратури АРК. У ході засідання ретельно та конструктивно обговорювалися
зауваження та пропозиції до вказаного проекту. За результатами засідання Комітету сформульовано
цілісний текст проекту Постанови, винесений на чергове пленарне засідання ВРУ.
27 лютого 2018 р. Представництво спільно з Інститутом законодавства Верховної Ради України
провело науково-практичний круглий стіл у форматі дискусії на тему: «Чотири роки окупації Криму:
наслідки та перспективи». Борис Бабін у доповіді розповів про конституційне та законодавче
забезпечення діяльності Представництва, вказав на визначені актами Президента України функції
Представництва в умовах тимчасової окупації Криму. Постійним Представником було наголошено на
перспективах наукового та експертного забезпечення розробки планів дій та стратегічних документів,
пов’язаних з деокупацією та реінтеграцією Криму.
У рамках заходу обговорено такі актуальні питання, як: стан дотримання прав людини в умовах
окупації Криму; міжнародно-правовий вимір цієї тимчасової окупації; розвиток національного
законодавства, правової практики та управлінських механізмів в умова.ч окупації Криму; програмні
акти та механізми, як засоби протидії цій окупації, як складовій російської агресії. Учасники круглого
столу обговорювали питання юридичної оцінки спроби анексії Криму, порушення окупаційною
владою в Криму прав людини, вчинення нею міжнародних злочинів. Підіймалося ^питання
удосконалення чинного законодавства України за умов схвалення закону України «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на ТОТ у Донецькій та
Луганській областях».
27 лютого 2018 р. відбулося засідання Експертної ради при Представництві, на якому
обговорювалися перспективи подальшої роботи, тематика пріоритетних наукових та експертних робіт
з питань Криму, оцінювався проект змісту та методології складання Плану невідкладних заходів з
протидії російській агресії з ТОТ України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та
українських юридичних осіб в Криму.
01 березня 2018 р. у Дипломатичній академії України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України
представники Представництва взяли участь у інформаційній сесії «Тортури в окупованому Криму:
беззахисність та безкарність».
Під час заходу обговорювалися масові порушення прав людини та основоположних свобод на
тимчасово окупованій території, вказано види катувань, які застосовуються до громадян в Криму.
Висвітлено проблему відсутності ефективних механізмів захисту від тортур та жорсткого поводження,
а також використання Росією катувань, як частини системи переслідувань громадян України. Учасніиги .
заходу вчергове закликали міжнародну спільноту посилити персональні санкції до осіб, які винні у
порушенні прав людини в Криму, та бойкотувати участь у Чемпіонаті світу з футболу 2013 року.
05 березня 2018 р. в Дипломатичній академії України ім. Г.Удовенка при -МЗС України
представники Представництва взяли участь у панельній дискусії на тему: “Вибори президента РФ і
зовнішньополітичний порядок денний для України”.
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Під час заходу обговорювалися процеси, які характеризують політичний режим в РФ та ймовірні
майбутні зміни його зовнішньополітичної спрямованості. Наголошувалося на прагненні окупаційної
влади фальсифікувати «явку виборців» та на перспективах посилення репресій проти населення
окупованих територій, як засобу колективного покарання та залякування, зокрема з масовим
залученням до репресій робітників каральних органів РФ, що мають досвід катувань, викрадень та
вбивств в умовах громадянських конфліктів в регіонах РФ. Відзначалася потреба бойкотувати вибори
РФ у тимчасово окупованому Криму та не співпрацювати у питаннях розбудови нелегальної
окупаційної влади з її представниками.
Об березня 2018 р. Перший заступник Постійного Представника Президента України в АРК (далі
- Перший заступник Постійного Представника) Ізет Гданов та представники служб міжнародних
зв’язків та правового аналізу Представництва долучилися до засідання комісії Міністерства освіти і
науки України щодо моніторингу діяльності переміщених вищих навчальних закладів.
Під час засідання підведено підсумки діяльності комісії щодо моніторингу діяльності
переміщених вищих навчальних закладів та сформульовано рекомендації щодо вдосконалення
діяльності переміщених ВНЗ. Також обговорювалися питаніпі організації освітнього процесу,
методичного забезпечення формування контингенту, кадрового забезпечення освітнього процесу,
матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу переміщених ВНЗ. У ході засідання Першим
заступником Постійного Представника зазначено про існуючі проблеми у сфері реалізації права на
освіту ВПО з Криму, зокрема й щодо зарахування до вищих навчальних закладів. Також виїсладено
пропозиції Представництва щодо удосконалення координації переміщених ВНЗ, інформування
абітурієнтів на тимчасово окупованих територіях про проведення вступної компанії, необхідні для
зарахування документи та кількість пільгових місць.
12 березня 2018 р. Постійний Представник провів робочу нараду з представниками державних
вищих навчальних закладів, керівниками освітніх центрів «Крим - Україна» щодо заходів,
направлених на реалізацію права на освіту громадянами, які проживають на тимчасово окупованій
території АР Крим.
Під час засідання підведено підсумки вступу до ВНЗ у 2017 роні та стан підготовки до вступної
кампанії 2018 року, обговорено проблеми та шляхи їх вирішення щодо реалізації права на навчання у
вищих навчальних закладах громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території АР
Крим, відповідно до виділених квот у 2018 році, та питання стосовно організації дистанційної та
екстернатної форм навчання для громадян України з АРК. Учасниками наради сформовано
рекомендації щодо вдосконалення діяльності та взаємодії навчальних закладів та виконавчих органів
влади під час вступної кампанії цього року, соціального та матеріально-технічного забезпечення
освітнього процесу.
13 березня 2018 р. Перший заступник Ізет Гданов та представник служби міжнародних зв’язків
Представництва взяли участь у щорічній зустрічі Мед>іслісу кримськотатарського народу з
представниками іноземних місій та організацій в Україні. Під час зустрічі розглянуто питання
створення незалежної міжнародної платформи у сфері захисту прав та свобод людини, спрямованої на
забезпечення конституційних прав та відновлення суверенітету на Кримському півострові.
14 березня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабіїї та головний консультант служби
міжнародних зв’язків Представництва зустрілись у форматі робочої наради з головою та
представниками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Під час зустрічі сторони
обговорили ряд гуманітарних питань, пов’язаних з тимчасовою ок\ нацією Криму та агресією РФ, що
триває, які на сьогодні потребують нагального вирішення. Борис Бабін повідомив про поточну роботу
Представництва з гуманітарних, освітніх, безпекових питань, з палання адміністративних послуг
паспортизації для громадян України, які проживають в Криму або кримчан, які відбувають покарання
на підконтрольний території України.
15 березня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабін та головний консультант служби
міжнародних зв’язків Представництва провели робочу зустріч з керівником та представниками
агентства місії П8 АЮ в Україні, із співробітниками Посольсіиа США. Борис Бабін повідомив
вказаним посадовцям про поточну роботу Представництва з підвищення ефективності
адміністративних послуг паспортизації для громадян У кіхїмііг які проживають, в Криму.
Обговорювалася діяльність Представництва щодо обладнання га облаштування ЦНАП в населених
пунктах Херсонської області, наближених до Криму, аспектів забезпечення залізничного сполучення
до ст. Вадим та організації легальних автомобільних перевезень між населеними пунктами
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Херсонщини та КПВВ. Зверталася увага на нагальні потреби мінімального облаштування КПВВ
«Каланчак» та «Чонгар».
15
березня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабін та головний консультант служби
міжнародних зв’язків Представництва провели робочу зустріч з представниками Посольства Великої
Британії в Україні. Під час зустрічі сторони обговорили питання підвищення ефективності надання
освітніх послуг та медичної допомоги, адміністративних послуг щодо паспортизації кримчан, розвитку
переміщених з Криму ВНЗ.
Борис Бабін розповів британським дипломатам про здійснені Представництвом кроки у питаннях
обладнання та облаштування ЦНАП в населених пунктах Херсонської області, наближених до Криму.
Під час заходу обговорено перспективи реалізації затвердженого 21 лютого Комітетом Міністрів Ради
Європи Плану дій для України на найближчі роки та включення до цього Плану питання захисту прав
ВПО з тимчасово окупованого Криму в рамках відповідного нового проекту Ради Європи. Єторони
обговорили кроки Представництва у форматі запропонованих змін у чинне законодавство з питань
захисту прав населення тимчасово окупованого Криму. Британським дипломатам було висловлено
подяку за підтримку Посольством низки проектів, пов’язаних з експертними дослідженнями щодо
Криму та підтримки громадянських активістів з Криму. За підсумками зустрічі визначено формат
майбутньої взаємодії.
20 березня Постійний Представник надав коментар естонським ЗМІ щодо спроб використання
окупаційною владою РФ в Криму громадян України естонського етнічного походження в якості
колективних заручників. Маніпуляції з боку спецслужб держави-агресора правами традиційних
національних меншин Криму залишатимуться під ретельною увагою Представництва.
20 березня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабін та його Перший заступник Ізет Гланов,
співробітники служб Представництва провели робочу нараду щодо сприяння реалізації соціальних,
культурно-освітніх та майнових прав громадян України, які прибувають з ТОТ України в Кркму,
вимушених переселенців з півострова, удосконалення ведення Представництвом відповідної
інформаційно-аналітичної та координаційної роботи.
Постійним Представником наголошувалося на тому, що кількість ВПО з Криму може зрости в
рази через посилення політичних репресій після так званих «виборів» в окупованому півострові. Тому,
для запровадження ефективних механізмів вирішення житлових питань для кримчан обговорювався
механізм удосконалення верифікації мешканців окупованого півострова та узгоджувалась взаємодія
для сприяння отриманню коштів Державного, місцевих бюджетів та технічної допомоги міжнародних
донорів.
За підсумками наради сформовано спільну позицію щодо інформування кримських абітурієнтів
про діяльність ВНЗ, створення відповідної соціальної реклами ВНЗ, планування дій для успішного
проведення вступної компанії 2018 року в рамках програми «Крим-Україна». Обговорено успішний
досвід Одеської області щодо фінансування кваліфікованої медичної допомоги для ВПО, питання
прискорення реалізації проекту будівництва комплексу соціального житла для ВПО в Одеській області,
проблеми з функціонуванням транзитних містечок та комунальних гуртожитків для ВПО у
Дніпропетрівській, Миколаївській, Херсонській областях.
22
березня 2018 р. Надзвичайний та Вповноважений Посол Австралії в Україні пані Мелісса
О’Рурк в рамках візиту до Херсонської області зустрілась з Постійним Представником Борисом
Бабіним. У форматі діалогу сторони обговорили події в Криму з точки зору міжнародного права,
зокрема порушення та ігнорування державою-агресором політичних та економічних заходів, які
застосовуються проти Росії міжнародною спільнотою.
22 березня 2018 р. головний консультант служби правового аналізу Представництва Руслан
Єейдаметов за дорученням Постійного Представника взяв участь у робочій нараді на базі міської ради
міста Єлавутич щодо відновлення діяльності в місті Єевастопольського національного університету
ядерної енергії та промисловості в рамках діяльності Таврійського національного університету
ім. В.І. Вернадського та будівництва відповідного індустріального парку.
23 березня 2018 р. на базі Касаційного адміністративного суду у складі ВСУ керівник служби
правового аналізу Представництва Анатолій Чехун та головні консультанти служб правового аналізу
та міжнародних зв’язків взяли участь у круглому столі «Майнові права В110 в Україні». ^
Під час круглого столу обговорено проблемні питання реалізації майнових та соціальних прав
громадян України, які є ВПО, питання компенсації за зруйноване майно та національні і. міжнародні
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механізми ефективного правового захисту вказаних прав. Учасниками проаналізовано закордонний
досвід, міжнародні стандарти та практику ЄСПЛ з питань захисту майнових прав ВПО.
24 березня Перший заступник Постійного Представника Ізет ( данов провів робочу зустріч з
першим заступником голови Національної поліції України В ’ячеславом Аброськіним.
Під час зустрічі обговорювалось розширене коло питань поточної співпраці, її основних
напрямків у розрізі майбутнього налагодження правопорядку на тимчасово окупованих територіях
після їх звільнення, посилення кримськими правоохоронцями Херсонського регіону, зокрема:
комплектування структурних підрозділів кримської поліції, в том\ числі патрульної поліції, що
дозволить мешканцям Криму отримувати всебічну допомогу з документування порушень прав та
свобод з боку окупаційної влади Криму безпосередньо звертаючись до правоохоронців на території,
наближеній до ТОТ України в Криму. Було наголошено також на вахоїивості формування ГУ
Національної поліції в АРК з метою наступного термінового персдпслокування та налагодження
роботи в АРК після деокупації півострову.
25 березня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабін взяв участь у прийнятті з нагоди
Національного дня Греції, організованому Генеральним консульством Греції у м. Одеса. Борис Бабін
привітав Генерального консула Греції пані Деспіну Кукулопул> і національним святом та побажав
подальшого успішного розвитку відносин між нашими країнами.
27 березня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабін та головний консультант служби
міжнародних зв’язків Представництва Валерія Пахомова провели брифінг з Аташе з питань культури
Посольства Великобританії Саймоном Вільямсом та Керівником ійзиі.пу освітніх програм Британської
ради Людмилою Таценко. Під час брифінгу обговорювалися аспеїот підтримки та фінансування
освітньої галузі, налагодження зв’язків переміщених вищих навча.пьііих заісладів з університетами
Великобританії, функціонування освітніх програм та курсів для ВПО з Криму, існуючі проблеми, що
виникають з питань розвитку освіти та науки. Підкреслювалася значущість Таврійського
національного університету ім. Вернадського, як центральної академічної школи з кримської тематики
та для кримських студентів.
27 березня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабій іа головні консультанти служб
міжнародних зв’язків та правового аналізу Представництва взяли учас гь у конференції «Перспективи
розвитку державної політики щодо окупованих територій України». Під час конференції обговорено
перспективи дотримання санкцій та інфраструктурного забезпечсчиїя комунікації з окупованими
територіями, перспективи формування майбутнього устрою Криму, (І)ормування внутрішньої політики
України щодо окупованих територій, вплив останніх на енергегичими сектор України, відновлення
конституційних прав і прав людини для внутрішньо переміщених осіб в Україні, безпекове становище
у Чорноморському регіоні, гібридна війна між Україною та Росією, елас і ичність і соціальна єдність на
її тлі, а також військові аспекти деокупації Криму.
28 березня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабій гп головний консультант‘служби
міжнародних зв’язків Представництва Пахомова Валерія прове.чи робочу зустріч з співробітниками
Спеціальної моніторингової місії ОБОЄ в Україні у Києві Юзефом Лаіігом та Андрієм Кобзаренком. У
ході зустрічі обговорено аспекти здійснення СММ ОБОЄ моиіториіігу у сферах гуманітарних,
екологічних, безпекових, інформаційних, освітніх та релігійних і їй гань, пов’язаних із тимчасово
окупованою територією України.
28 березня 2018 р. Постійний Представник Борис Бабій га головний консультант служби
міжнародних зв’язків Представництва Пахомова Валерія провели змл річ з Головою Представггицтва
ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі та співробітниками Представніїцгі'.а СС в Україні. У ході зустрічі
обговорено ряд гуманітарних питань, надання адміністративних іюслуї для громадян України, що
прибувають чи переміщуються з Криму, запровадження освітніх прог[:)пм для переміщених ВНЗ.
28 березня 2018 р. головний консультант служби правового аналізу Представництва Руслан
Сейдаметов взяв участь у засіданні робочої групи на базі Міністерсгва з питань ТОТ та ВПО України
«Щодо запровадження спрощеної процедури, реєстрації фактів народження та смерті осіб на
окупованих територіях України».
Під час засідання обговорено пропозицію членів Української Гельсінської спілки з прав людини
щодо запровадження виключно адміністративної процедури підтвердження фактів народження та
смерті осіб на окупованих територіях України з метою державної реєстрації відповідних актів
цивільного стану, яка передбачає визнання органами державної влади України так званих
«документів», виданих окупаційною «владою». Позиція представника і ромадської організації «Донбас
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СОС» була схожою з позицією Української Гельсінської спілки з прав людини щодо запровадження
виключно адміністративної процедури. Пропозиція щодо запровадження виключно адміністративної
процедури була озвучена й окремими членами робочої групи з числа представників органів державної
влади.
На засіданні зазначено позицію Представництва, яка полягає у тому, що сприйняття
українськими органами влади так званих «свідоцтво про народження та про смерть», виданих
нелегітимними органами, які діють на тимчасово окупованому Кримському півострові, як документів,
що можуть слугувати підставою для внесення актових записів в Державний реєстр актів цивільного
стану громадян, є неприйнятним. Така позиція йде врозріз зі ст. 9 Закону України «Про забезпечення
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та фактично є
кроком до визнання органами влади України російської юрисдикції на Кримському півострові.
28 березня 2018 р. у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки»
представники служб міжнародних зв’язків та правового аналізу Представництва взяли участь у
засіданні круглого столу на тему; «Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства
тимчасово окупованого Криму». Під час заходу обговорювалися наслідки тимчасової окупації для
аграрного сектору економіки України та АРК, питання сучасного стану сільського господарства Криму
та першочергові заходи і потреби після окупаційного розвитку сільського господарства півострову.
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