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Спільне засідання президій 3-х галузевих академій наук з питань 

всебічної допомоги постраждалим в АТО 

 

3 червня 2016 р. відбулося спільне засідання Національної академії 

медичних наук, Національної академії педагогічних наук та Національної 

академії правових наук «Актуальні проблеми правової, медичної, 

психологічної та соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, 

учасникам АТО та членам їх сімей». Проводилось засідання на базі 

Національної академії внутрішніх справ України. Також були присутні 

представники Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України та Міністерства соціальної політики 

України, науково-педагогічні фахівці НАВС та вітчизняні науковці  

(Національна академія медичних наук України).  

Даною ініціативою розпочато поглиблену співпрацю науковців у сфері 

дослідження актуальних проблем правової, медичної, психологічної та 

соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та 

членам їх сімей, розробки стратегій подальшого вивчення та напрацювання 

спільного бачення шляхів її розв’язання. 

<…> Передумовою заходу стало послідовне здійснення та вирішення 

нагальних питань, пов’язаних з дотриманням законності на тимчасово 

окупованих територіях Сходу України і реалізацією прав учасників АТО та 

членів їх сімей; необхідністю розглянути пріоритетні напрями наукових 

досліджень правових, медико-соціальних та психологічних проблем 

внутрішньо-переміщених осіб в Україні, а також підсумки роботи 

міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога 

особам, які беруть участь в антитерористичній операції», яка нещодавно 

відбулася в Національній академії внутрішніх справ. Саме тому НАВС і взяла 

на себе роль організатора і модератора даного заходу. 

Президент НАМН В. Цимбалюк назвав подібну ініціативу історичною, 

бо це вперше, коли Національні академії медичних, педагогічних та правових 

наук України вийшли за межі суто власних тематик і почали об’єднувати 

зусилля у вирішенні актуальної соціальної проблеми. Причому ініціатива 

виходить не «з гори», а власне від самих науковців. 

<…> За результатами обговорення пріоритетних напрямків наукових 

досліджень правових, медико-соціальних та психологічних проблем 

тимчасово-окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в 

Україні, учасники засідання підтвердили спільну позицію щодо необхідності 

забезпечення верховенства права, дії Конституції України, доступу до 
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правосуддя для всіх, створення ефективних, підконтрольних, неупереджених 

органів державного управління та місцевого самоврядування, дотримання 

принципу поваги до людської гідності, дотримання всіх прав людини і 

основних свобод на тимчасово окупованих територіях України.  

Відтак підсумком зустрічі, покликаної скоординувати зусилля у 

вирішенні нагальної соціальної проблеми, стало Звернення учасників 

спільного засідання Президій Національних академій медичних, 

педагогічних та правових наук України до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України. 

 


