Коаліції правозахисних організацій
«Правозахисний порядок денний»
Повідомляємо Вам позицію політичної партії «Обєднання «Самопоміч» щодо
презентованого вами плану дій із 13 пунктів для народних депутатів Верховної Ради
України наступного скликання.
1. Стосовно змін до Конституції України у частині захисту прав та основоположних
свобод людини та громадянина змушені повідомити, що текст цих
конституційних змін не було офіційно оприлюднено, тому «Самопоміч», аби не
бути голослівною, наразі не може висловити позицію стосовно них.
2. «Самопоміч» підтримує скасування мораторію на продаж землі
сільськогосподарсткого призначення і запровадження ринку цієї землі. Водночас
ми розуміємо, що миттєве зняття мораторію дозволить отримати доступ до
землі лише тим особам, які зараз мають значні фінансові ресурси. Ми бачимо
своє завдання в тому, щоб дати доступ до землі передовсім малим і середнім
фермерам, а не агрохолдингам, які й зараз фактично нею володіють, за безцінь
орендуючи її у власників. Для цього потрібно запровадити на перехідний період
кілька запобіжників:
- дозволити купувати землю тільки громадянам України;
- обмежити кількості землі у власності однієї людини;
- запровадити ефективний механізм кредитування малих та середніх фермерів
для викупу землі;
3. Наша партія підтримує ратифікацію і Римського статуту, і Стамбульської конвенціх, а
також ухвалення закону про воєнних злочинців 9438. Водночас вважаємо, що
ратифікація Стамбульської конвенції повинна відбутись у спосіб, який би не викликав
спротиву зі сторони людей, в тому числі представників релігійних спільнот. Держава
повинна докласти всіх зусиль для пошуку такого консенсусного формулювання.
4. «Самопоміч» безумовно підтримує запровадження суду присяжних. Щодо
продовження судової реформи, то слід визнати, що так звана судова реформа, яка іде
останні кілька років, насправді була лише імітацією. Тому продовжувати цю імітацію є
шкідливо, оскільки це остаточно вбиває довіру людей до інституту суду. Судову
реформу слід розпочинати, і «Самопоміч» буде рада зустрітись з представниками
Правозахисного порядку денного та обговорити наші спільних кроків у цьому напрямку.
5. Розпочати реформу Служби безпеки України та позбавити її невластивих функцій,
привести діяльність СБУ у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема,
розвинути механізми парламентського контролю за її діяльністю - підтримуємо
беззаперечно, і неодноразово про це заявляли.
6. Внесення змін до адміністративного та кримінального кодексів для вдосконалення
механізмів притягнення до відповідальності за дискримінацію та злочини на ґрунті
ненависті - підтримуємо у контексті відповіді на третє запитання.

7. Також наша партія підтримує розробку та прийняття закону щодо щорічного
звітування правоохоронних органів у парламенті про обсяги та результати
застосування слідчо-розшукових та оперативно-розшукових дій.
8. Спрямувати законодавче забезпечення пенітенціарної реформи на захист прав
позбавлених волі – підтримуємо.
9. Підтримуємо спрощення системи реєстрації місця проживання. Водночас вважаємо,
що реєстрація місця проживання є застарілою практикою в сучасному мобільному світі.
Вона має бути замінена на реєстрацію адреси, за якою людина бажає сплачувати
податки та відповідно отримувати адміністративні послуги.
10. Підтримуємо ухвалення законопроекту «Про засади державної політики захисту
прав людини в умовах подолання наслідків збройного конфлікту». Водночас наше
бачення деокупації Криму та окупованих частин Донецької та Луганської областей, а
також покарання винних за колаборацію з ворогом, викладене в законопроекті «Про
тимчасово окуповану територію України» № 3593-д
11. «Самопоміч» готова розглядати законопроект, розроблений правозахисними
організаціями, для гарантування прав військовополонених та незаконноутримуваних
громадян України на території Росії.
12. Підтримуємо внесення змін до закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини для вдосконалення процедури обрання та посилення гарантій незалежності і
повноважень даного інституту, а також запровадження незалежних інститутів
спеціалізованих омбудсменів.
13. Підтримуємо створення інституційного механізму для постійної співпраці
парламенту з правозахисниками незалежно від політичної кон’юнктури та
започаткування щоквартальні зустрічі парламентських фракцій із Правозахисним
порядком денним. Наша фракція у парламенті протягом усіх 5 років роботи була
завжди відкритою до діалогу та співпраці з представниками громадянського
суспільства і ми плануємо продовжити таку практику і в Верховні Раді ІХ скликання.

З повагою,
команда «Об’єднання «Самопоміч»

