
Додаток 

до листа ДСНС України^ 

 

ЗВІТ 

про стан виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р, за I I  квартал 2016 року 
 

Номер пункту 

плану 
Зміст заходу 

Індикатор 

досягнення 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Стан виконання 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб 

Забезпечення створення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 

Пункт 120.3 Плану 

дій 

Розроблення проекту постанови ^Сабінсту 

Міністрів України з мстою врегулювання 

питання здійснення розселення інвалідів і 

дітей-інвалідів з порушеннями зору та 

опорно-рухового апарату, які переміщуються 

з тимчасово окупованої території га/або 

районів проведення антитерори стичної 

операції, у приміщення установ та закладів, 

пристосовані для пересування 

(обслуговування) таких осіб, на визначений 

строк 

Розроблено та 

затверджено 

постанову 

Кабінету 

Міністрів 

України 

постійно ДСНС 

Мінсоцполітики 

регіональні штаби з 

питань, пов'язаних із 

соціальним 

забезпеченням 

громадян України, 

які переміщуються 3 
гимчасово 

окупованої території 

та/або районів 

проведення 

антитерористично ї 

операції обласні, 

Київська міська 

цержадмі н істра ції 

ДСНС України на виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 11 червня 2014 р. № 588-р «Питання  

соціального забезпечення громадян    України,    які    

переміщуються з тимчасово   окупованої   території   та 

районів проведення       антитерористичної операції» 

організовано          роботу Міжвідомчого 

координаційного штабу з питань, пов'язаних із соціальним 

забезпеченням громадян України, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території [та    районів    

проведення антитерористичної операції. У регіонах при 

територіальних органах ДСНС     України     

функціонують відповідні регіональні штаби. 

Штабами всіх рівнів забезпечено координацію дій    

органів    виконавчої    влади    з питань 

транспортування,     зустрічі    та розміщення 

внутрішньо    переміщених   осіб   у регіонах України,   

надання   їм   необхідної первинної допомоги  та 

організації життєзабезпечення в місцях тимчасового 

розташування. 

Місцевими    органами    виконавчої влади 



 

Номер пункту плану Зміст заходу 
Індикатор 

досягнення 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Стан виконання 

     поселення одиноких інвалідів та дітей-інвалідів. дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та підопічних і 

вихованців інтернатних установ, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та/або районів проведення 

антитерористичної операції, здійснюється в установи 

системи соціального захисту населення (центри 

соціального обслуговування та будинки-інтернати) 

відповідно до профілю у встановленому порядку і 

наявності відповідного комплекту документів 

Забезпечення прав громадян України, які проживають у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження 

Забезпечення реалізації та захисту прав громадян України 

Пункт 130.5 Плану 

дій 

Розроблення та впровадження механізму 

попередження щодо стану ризиків і 

надзвичайних ситуацій та евакуації певних 

категорій населення Донецької та Луганської 

областей (дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, інвалідів та осіб з 

тяжкими захворюваннями, мешканців 

будинків пристарілих, осіб, які перебувають 

в місцях позбавлення волі) 

Розроблено 

механізм та 

проведено 

евакуацію 

перелічених 

категорій 

населення 

II квартал 

2016р. 
денс 
Мінінфраструктури 

моз мон 
Мінсоцполітики 

ДПтС 

військово-цивільні 

адміністрації 

Виконується. 

Загальні принципи планування, організації та 

проведення евакуації визначено Порядком проведення 

евакуації у разі загрози виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 жовтня 2013 р. № 841. 

Українським науково-дослідним інститутом цивільного 

захисту ДСНС України на цей час розроблено проекти 

Державних стандартів України «Безпека у надзвичайних 

ситуаціях. Евакуація населення» та «Методика планування 

заходів з евакуації». 

Зазначеними проектами (розділ «Особливості 

планування і проведення евакуації при загрозі 

(виникнення) військово-політичних конфліктів та 

■

і 



з 
 

Номер пункту 

плану 
Зміст заходу 

І н д и кагор 

досягнення 

Строк 

виконання 

Ш и ї  о ні. і  а. 11.н і за 

виконання 
Стан виконання 

     особливий період») визначаються загальні принципи 

планування, організації та проведення евакуації із району 

проведення антитерористичної операції для всіх категорій 

населення, у тому числі дітей та повнолітніх осіб, які 

перебувають під опікою та піклуванням. Вказані проекти 

на цей час проходять технічну експертизу в УНДІЦЗ 

ДСНС України. 

У Луганській області розробляється та 

впроваджується механізм попередження щодо стану 

ризиків і надзвичайних ситуацій та евакуації певних 

категорій населення. Також проведено збір і обробку 

інформації щодо евакуації населення з районів можливих 

бойових цій. Продовжується робота з утримання та 

приведення у готовність захисних споруд цивільного 

захисту. У міських радах міст обласного значення та 

райдержадміністраціях забезпечується систематичне 

проведення навчань з цивільного захисту населення; 

визначаються можливості залучення транспорту для 

проведення евакуаційних заходів. 

 


