
Проект 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
учасників спільного засідання президій Національної академії 

медичних наук України, Національної академії педагогічних наук 
України та Національної академії правових наук України 

до Президента України, Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України 

 
 

Ми, члени президій Національних академій медичних наук, 
Національної академії педагогічних наук України та Національної 
академії правових наук України, зібравшись у місті Києві 3 червня 2016 
року на спільне засідання для обговорення пріоритетних напрямів 
наукових досліджень правових, медико-соціальних і психологічних 
проблем тимчасово окупованих територій та районів проведення 
антитерористичної операції, підтверджуємо нашу спільну позицію 
щодо необхідності забезпечення верховенства права, дії Конституції 
України, доступу до правосуддя для всіх, створення ефективних, 
підконтрольних, неупереджених органів державного управління та 
місцевого самоврядування, дотримання принципу поваги до людської 
гідності, дотримання і поваги всіх прав людини та основних свобод на 
тимчасово окупованих територіях України та в районах проведення 
антитерористичної операції. 

 
З цією метою звертаємося до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України та констатуємо, що ми: 
 
усвідомлюємо, що Президент України, Верховна Рада України, 

Кабінет Міністрів України вживають заходів щодо відновлення 
конституційного правопорядку на тимчасово окупованих територіях 
України та в районах проведення антитерористичної операції; 

підтверджуємо міждисциплінарний характер проблем, що 
виникають на тимчасово окупованих територіях України та в районах 
проведення антитерористичної операції, і необхідність розроблення 
науково обґрунтованої концепції відновлення конституційного 
правопорядку, вирішення правових, медико-соціальних і психологічних 
проблем тимчасово окупованих територій та районів проведення 
антитерористичної операції, ресоціалізації населення, яке проживає на 
цих територіях; 
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визнаємо важливе значення ефективних, справедливих, гуманних 
органів місцевого самоврядування як основного компонента 
верховенства права. Зобов’язуємося вживати послідовних заходів щодо 
наукових досліджень у галузі забезпечення прав людини в управлінні 
місцевими громадами, у тому числі обиратися та брати участь у виборах 
до органів державної влади й місцевого самоврядування;  

вітаємо всеохоплюючий і транспарентний міжакадемічний 
процес проведення спільних наукових досліджень щодо вироблення 
науково обґрунтованих рекомендацій, які будуть сприяти економічному 
розвитку тимчасово окупованих територій та районів проведення 
антитерористичної операції, орієнтованого на кваліфіковане медичне 
обслуговування, упровадження в практику сучасних методик лікування 
учасників бойових дій, жителів тимчасово окупованих територій і 
районів проведення антитерористичної операції, їх психологічної 
реабілітації і ресоціалізації; 

підтверджуємо нашу готовність до того, щоб проводити спільні 
наукові дослідження з метою надання Уряду України, Міністерству з 
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 
осіб України для вироблення всеохоплюючих інклюзивних стратегій у 
галузі медичної, соціальної та психологічної реабілітації тимчасово 
переміщених осіб, а також учасників бойових дій; 

вважаємо за необхідне враховувати проблеми, що стосуються 
дітей і молоді, які проживають на тимчасово окупованих територіях і в 
районах проведення антитерористичної операції, захисту дітей від усіх 
форм насильства, експлуатації, наруги відповідно до Конвенції про 
права дитини і двох факультативних протоколів до неї, створювати 
умови для отримання молоддю загальної, професійної та вищої освіти. 
Вважаємо за необхідне проведення наукового дослідження стосовно 
дітей, позбавлених волі; 

усвідомлюємо необхідність наукового розроблення й реалізації 
ефективної гендерної політики, здійснення належних та ефективних 
національних стратегій і планів покращення медичного, соціального та 
психологічного становища жінок на тимчасово окупованих територіях і 
в районах проведення антитерористичної операції; 

визнаємо необхідність наукового розроблення законодавчих та 
інших нормативних актів з метою визнання і захисту жертв та свідків, 
надання їм підтримки й допомоги в межах реагування в системах 
кримінального правосуддя на всі злочини, у тому числі й тероризм, 
відповідно до міжнародних документів з урахуванням стандартів і норм 
Організації Об’єднаних Націй у галузі запобігання злочинності та 
кримінального правосуддя; 
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вважаємо за необхідне проведення подальших досліджень та 
збирання даних про віктимізацію і наслідки злочинності, які можуть 
забезпечити запобігання злочинності та притягнення винних до 
відповідальності й надання підтримки жертвам;  

сприяємо розширенню міжнародного співробітництва з метою 
удосконалення наукових досліджень правових, медико-соціальних та 
психологічних проблем тимчасово окупованих територій і районів 
проведення антитерористичної операції; 

намагаємося забезпечити, аби наслідки, обумовлені результатами 
наших наукових досліджень, сприяли правовому, економічному та 
медико-соціальному розвитку тимчасово окупованих територій і 
районів проведення антитерористичної операції. Ми визнаємо свою 
відповідальність належним чином реагувати на виникаючі та 
видозмінювані загрози на цих територіях; 

продовжуємо докладати зусиль, спрямованих на реалізацію 
положень, зазначених у цьому зверненні. 

Закликаємо Президента України, Верховну Раду України, Кабінет 
Міністрів України забезпечити в достатньому обсязі й на стабільній та 
передбачуваній засаді фінансування діяльності з розроблення й 
реалізації наукових досліджень щодо відновлення конституційного 
правопорядку, вирішення правових, медико-соціальних і психологічних 
проблем тимчасово окупованих територій і районів проведення 
антитерористичної операції. 

За дорученням учасників спільного засідання президій 
Національних академій медичних наук, Національної академії 
педагогічних наук України та Національної академії правових наук 
України 

 
Президент  
Національної академії  
медичних наук України                                                         В.І. Цимбалюк 
 
Президент  
Національної академії  
педагогічних  наук України                                                     В.Г. Кремень 
 
Президент  
Національної академії  
правових наук України                                                         О.В. Петришин 
 
03.06.2016 р., м. Київ 


