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Інформація 

про стан виконання у ІІ кварталі 2016 року Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо організації 

виконання розпорядження  Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р  «Про затвердження плану дій з 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»,  затвердженого 24 березня 2016 року 
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1. (п. 1, 2 Плану 

МВС) Створення 

ефективної системи, 

спрямованої на 

забезпечення 

протидії злочинним 

діянням проти 

життя людини, 

запобігання їм, 

припинення та 

покарання за такі 

діяння, 

відшкодування 

збитку сім’ям 

потерпілих 

 

2) забезпечення негайного 

внесення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань 

відомостей про безвісне 

зникнення, викрадення або 

потрапляння в полон громадян, 

організація відбору зразків 

біологічного походження в 

близьких осіб зазначених громадян 

та призначення молекулярно-

генетичної експертизи, проведення 

заходів з розшуку зазначених 

громадян та організація розкриття 

кримінальних правопорушень 

методичні 

рекомендації 

розроблено 

постійно Прийнято участь у підготовці ДНДЕКЦ проекту 

наказу, яким визначено алгоритм дії з організації 

проведення відбору зразків біологічного 

походження в близьких осіб безвісно зниклих, 

викрадених або захоплених у полон громадян та 

призначення молекулярно-генетичної експертизи, 

який знаходиться на узгодженні у керівництва 

МВС. 

Поряд із цим, з метою належної підготовки 

методичних рекомендації з організації проведення 

відбору зразків біологічного походження в 

близьких осіб безвісно зниклих, викрадених або 

захоплених у полон громадян та призначення 

молекулярно-генетичної експертизи, проведення 

заходів з розшуку зазначених громадян та вжиття 

заходів з розкриття викрадення або захоплення 

громадян незаконними збройними формуваннями, 

реагування за фактами безвісного зникнення людей 

в районах проведення антитерористичної операції 

на території Донецької та Луганської областей, до 

слідчих управлінь ГУНП та ДНДЕКЦ МВС 

направлено листи про надання відповідних 

пропозицій. Процес розроблення зазначених 
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методичних рекомендації триває. 

З метою підвищення ефективності розшуку осіб 

видано наказ Національної поліції від 02.02.2016 № 

88 «Про забезпечення ефективності розшукової 

роботи підрозділів кримінальної поліції», в якому 

зазначено про негайне, упродовж доби, внесення 

до ІІПС фактів безвісного зникнення громадян та 

проведення першочергових заходів з їх розшуку. 

2. (п. 6 Плану МВС)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Розробити із залученням 
фахівців Мін'юсту та інших 
заінтересованих органів державної 
влади методичні рекомендації для 
працівників правоохоронних 
органів щодо принципів 
ефективного розслідування 
відповідно до практики 
Європейського суду з прав людини 
та забезпечити їх використання в 
службовій діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця II 
кварталу 2016 
року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завданнями кримінального 

провадження, відповідно до статті 2 

Кримінального процесуального кодексу 

України, є захист особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень, 

охорона прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, а 

також забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування і судового 

розгляду. Кримінальне процесуальне 

законодавство України вимагає від органів 

досудового розслідування суворо 

дотримуватися засад кримінального 

провадження, перелік яких є вичерпним та 

відповідає міжнародному законодавству із 

зазначеного питання. 

З метою досягнення більш 

ефективного рівня проведення досудового 

розслідування Головним слідчим 

управлінням спільно із відомчими вищими 

навчальними закладами освіти розроблено 

методичні рекомендації за окремими 

категоріями злочинів, які відповідно до статті 

216 КПК України віднесено до компетенції 

слідчих Національної поліції України 
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(п.  7 Плану МВС) 

Наявність правових 

засобів захисту і 

механізмів 

ефективного 

розслідування 

порушень права на 

життя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) включення до програм навчання 
та перепідготовки працівників 
правоохоронних органів окремого 
предмету з питань стандартів та 
практики Європейського суду з 
прав людини у справах проти 
України щодо порушення 
процесуальних аспектів статей 2 і 
3 Європейської конвенції про 
захист прав людини і 
основоположних свобод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

згаданий 
предмет 
включено до 
програм 
навчання 
працівників  
правоохоронних 
органів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 
2016 р. 

(злочини проти життя та здоров’я, проти 

власності, у сфері господарської діяльності та 

інші). 

У свою чергу, кожне рішення 

Європейського суду з прав людини має 

індивідуальний характер, тобто в кожному 

рішенні зазначено факти порушень прав 

конкретної людини. Разом з тим порушення 

класифікуються відповідно до статей 

Конвенції  про захист прав і основоположних 

свобод людини. 

Для належної організації заходів, 

спрямованих на захист прав і свобод людини, 

недопущення в подальшому порушень 

Конвенції, до відома працівників органів 

досудового розслідування Національної 

поліції України доводиться правова позиція 

Європейського суду з прав людини та 

висновки за конкретними справами. 
 

 

До нормативної частини навчального плану 

первинної професійної підготовки поліцейських, 

яких вперше прийнято на службу до поліції, 

включено предмет «Забезпечення прав і свобод 

людини. Свобода від катувань, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Практика 

Європейського суду з прав людини».  

У нормативній частині навчально-тематичного 

плану підвищення кваліфікації поліцейських 

передбачено вивчення теми «Права людини. 

Верховенство права. Конституціаналізм». 

Крім цього, в системі функціональної 
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підготовки, що є складовою службової підготовки 

поліцейських, організовано систематичне вивчення 

питань щодо практики Європейського суду з прав 

людини у справах проти України. 

3. (п. 8 Плану МВС) 

Додержання норм 

міжнародного права 

для захисту життя 

мирного населення 

на тимчасово 

окупованій території 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) проведення робочої зустрічі з 

представниками Міжнародного 

комітету Червоного Хреста та 

представниками Міноборони, СБУ, 

Генеральної прокуратури України 

з метою розроблення порядку дій з 

встановлення на території, 

тимчасово підконтрольній 

незаконним збройним 

формуванням, місць утримання 

полонених та позбавлення волі 

осіб, виявлення невпізнаних тіл 

загиблих, проведення їх 

ексгумації, надання допомоги в 

здійсненні належного судово-

медичного огляду та ідентифікації 

померлих осіб 

затверджено 

наказ 

постійно 28-29 квітня 2016 року спільно з 

представниками ДНДЕКЦ МВС Міжнародного 

комітету Червоного Хреста, МОУ, СБУ, ГПУ та 

іншими заінтересованими органами державної 

влади проведено робочі зустрічі з питань 

розроблення порядку дій з встановлення на 

території, тимчасово підконтрольній незаконним 

збройним формуванням, місць утримання 

полонених та позбавлення волі осіб, виявлення на 

контрольованій українською владою території 

невпізнаних тіл загиблих, проведення їх ексгумації, 

надання допомоги в здійсненні належного судово-

медичного огляду та ідентифікації померлих осіб. 

(п. 9 Плану МВС) 

 

Додержання норм 

міжнародного права 

для захисту життя 

мирного населення 

на тимчасово 

окупованій території 

України 

 

 

 

 

 

4) здійснення систематичного 

обміну інформацією з 

Міжвідомчим центром допомоги 

громадянам при СБУ з питань 

звільнення полонених, заручників 

та віднайдення зниклих безвісти 

осіб 

затверджено 

наказ 

 З метою забезпечення взаємодії та  

систематичного обміну інформацією між 

Національною поліцією та Об’єднаним центром 

допомоги громадянам при СБУ з питань звільнення 

полонених, заручників та віднайдення зниклих 

безвісти осіб щодо обміну інформацією відносно 

осіб, які безвісно зникли чи потрапили в полон у 

зоні проведення АТО, підготовлено проект 

доручення «Про вдосконалення роботи з 

розслідування зникнення безвісти та викрадення 

громадян, ідентифікації невпізнаних трупів, 

виявлених на  

Крім того, підписано спільний наказ МВС, 

СБУ, МОУ, ГПУ «Про затвердження положення 
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«Про об’єднаний центр з координації пошуку, 

звільнення незаконно позбавлених волі осіб, 

заручників та встановлення місцезнаходження 

безвісти зниклих у районі проведення АТО». 

Наразі наказ перебуває на реєстрації в 

Міністерстві юстиції України. Безпосередньо 

вказане Положення передбачає координацію 

діяльності Служби безпеки України, Міністерства 

внутрішніх справ, Збройних Сил України, 

Національної гвардії України, Національної поліції 

України, Державної прикордонної служби 

України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, а також (за згодою) 

громадських об’єднань та окремих осіб з питань 

пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі 

осіб, заручників, встановлення місцезнаходження 

безвісти зниклих осіб в районі проведення АТО. 

Водночас протягом І півріччя  

2016 року працівниками ГСУ за наданими 

списками опрацьовано та передано до Об’єднаного 

центру при СБУ інформацію щодо понад  2,5 тис. 

осіб. 

05.04.2016 на базі Об’єднаного центру з 

координації пошуку, звільнення незаконно 

позбавлених волі осіб, заручників та встановлення 

місцезнаходження безвісти зниклих в районі АТО, 

представниками ГСУ взято участь у робочій нараді 

з координації роботи  віднайдення безвісти 

зниклих осіб в районі проведення АТО.  

З метою організації роботи щодо звільнення із 

заручників та розшуку безвісно зниклих в 

Головному управлінні Національній гвардії 

України налагоджено співпрацю з: Об’єднаним 

центром з координації пошуку, звільнення 

незаконно позбавлених волі осіб, заручників та 

встановлення місцезнаходження без-вісти зниклих 

у районах проведення антитерористичної операції; 
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управлінням цивільно-військового співробітництва 

МО України; волонтерськими організаціями.З 

метою ідентифікації тіл загиблих, які вивезені із 

зони АТО до м. Дніпропетровська та м. Запоріжжя, 

серед яких можуть бути і зниклі безвісти військо-

вослужбовці НГУ, направлені повідомлення до 

органів внутрішніх справ за місцем проживання 

близьких родичів. 

(п. 11 Плану МВС) 

Додержання норм 

міжнародного права 

для захисту життя 

мирного населення 

на тимчасово 

окупованій території 

України 

 

 

 

5) утворення міжвідомчої робочої 

групи з питань контролю за 

додержанням міжнародного 

гуманітарного права та 

міжнародного права у галузі прав 

людини на тимчасово окупованій 

території України та в районі 

проведення антитерористичної 

операції із залученням органів 

державної влади, правоохоронних 

органів, представників 

міжнародних організацій 

утворено 

відповідну 

міжвідомчу 

робочу групу, 

здійснюється 

регулярна 

фіксація та 

розслідування 

фактів 

порушення прав 

людини та норм 

міжнародного 

гуманітарного 

права на 

тимчасово 

окупованій 

території 

України та в 

районі 

проведення 

антитерористичн

ої операції 

I квартал 

2016 р. 

 

постійно 

Забезпечено контроль за станом реєстрації та 

розслідування фактів порушень прав людини і 

норм міжнародного права на тимчасово 

окупованій території України. Так, упродовж 5 

місяців 2016 року за фактами звернень громадян 

про вчинені кримінальні правопорушення та інші 

події, які мали місце на тимчасово окупованих 

територіях, відкрито 224 кримінальні 

провадження, з них: 79 - за фактами злочинних 

посягань на власність, 56 -  за злочинами проти 

життя, волі, честі та гідності особи, 14 - за 

злочинами проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян, 38 - за злочинами проти 

громадського порядку, громадської безпеки та 

моралі, 8 - за злочинами у сфері охорони 

державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації, 29 - 

за іншими видами злочинів. 

До підрозділів патрульної поліції особливого 

призначення, які безпосередньо приймають участь 

у проведенні антитерористичної операції надіслано 

службовий лист щодо неухильного дотримання 

особовим складом цих підрозділів законності, 

недопущення порушень прав людини та норм 

міжнародного гуманітарного права, та 

попереджено про персональну відповідальність у 

разі ігнорування та недотримання вказаних вимог. 
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3.  (п. 15 Плану 

МВС)    

5) Вживати заходів, спрямованих 

на недопущення порушення прав 

людини, норм міжнародного 

гуманітарного права з боку 

підпорядкованих підрозділів, які 

беруть участь у проведенні 

антитерористичної операції. 

 Постійно до 

завершення 

антитерорис

тичної 

операції на 

території 

Донецької 

та 

Виконується на постійній основі. 

В підрозділах Національної гвардії 

України доводяться, в системі занять з бойової 

та спеціальної підготовки, норми 

міжнародного гуманітарного права, а також в 

ході проведення щоденних інструктажів перед 

заступанням на бойову службу, вимоги щодо 

недопущення порушень прав людини,. 
5.  (п. 15 Плану 

МВС)   Розроблення 

та подання на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

проекту 

нормативно-

правового акта щодо 

визначення порядку 

інформування 

(оповіщення) людей 

з інвалідністю 

2) Спільно з Міноборони, 

Мінінфраструктури, 

Мінсоцполітики, Мін’юстом, МОЗ, 

МОН забезпечити розроблення та 

подання на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту 

нормативно-правового акта щодо 

визначення порядку інформування 

(оповіщення) людей з 

інвалідністю, зокрема з 

порушенням органів зору, слуху, 

опорно-рухового апарату, з 

розумовою відсталістю, 

психічними розладами, та інших 

маломобільних груп населення (їх 

близьких) про надзвичайні ситуації 

чи загрозу їх виникнення та 

відповідних правил поведінки за 

таких обставин, розробити і видати 

у встановленому порядку в разі 

потреби необхідні нормативно-

правові акти з відповідних питань. 

 До кінця І 

кварталу 

2017 року 

Упродовж звітного періоду проекти 

відповідних нормативно-правових актів на 

опрацювання до ДМС не надходили 

5. (п. 16 Плану 

МВС) Створення 

передумов для 

зменшення ризиків 

життю та здоров’ю 

факторами 

3) розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту нормативно-

правового акта щодо затвердження 

порядку вивезення з району 

проведення антитерористичної 

проект 
нормативно-
правового акта 
внесено на 
розгляд Кабінету 
Міністрів 

II квартал 
2016 р. 

Дане питання законодавчо врегульовано 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 2014 року № 534, «Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 

1995 року № 57 і від 21 грудня 2005 року № 1251», 

якою внесено зміни до Правил перетинання 
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підвищеної 

небезпеки 

операції дітей та повнолітніх осіб, 

які перебувають під опікою та 

піклуванням, у разі неможливості 

отримати на таке вивезення дозвіл 

опікуна або піклувальника 

України державного кордону громадянами України та 

Порядку організації виїзду дітей за кордон на 

відпочинок та оздоровлення.  

Зазначена вище постанова КМУ передбачає 

також порядок вивезення з району проведення 

антитерористичної операції дітей та повнолітніх 

осіб. 

 

 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 

особливий період») визначаються загальні 

принципи планування, організації та проведення 

евакуації із району проведення антитерористичноі 

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. 

5. (п. 19 Плану 

МВС) 

6) 3 метою підвищення рівня 

обізнаності персоналу з питань 

інвалідності в межах компетенції 

взяти участь у запровадженні МОН 

системи тренінгів для працівників 

системи цивільного захисту, а 

Підвищено 
рівень 
обізнаності 
відповідних осіб 
з питань 

II квартал 

2016 р. 
ДСНС України упродовж другого півріччя 2015 

- першого півріччя 2016 років вжито заходів щодо 

включення до програм підготовки пожежних-

рятувальників, програм перепідготовки командирів 

пожежно- рятувальних відділень та програм 

підвищення кваліфікації фахівців певних професій 
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також закладів пенітенціарної 

системи, охорони здоров'я, освіти 

та соціального захисту, в яких 

перебувають люди з інвалідністю, 

зокрема з порушенням органів 

зору, слуху, опорно-рухового 

апарату, з розумовою відсталістю, 

психічними розладами, та інші 

маломобільні групи населення, за 

навчальною програмою щодо 

надання таким категоріям осіб 

допомоги в разі виникнення та/або 

інвалідності сфери цивільного захисту питань, пов'язаних з 

особливостями надання окремим категоріям 

постраждалих громадян (зокрема людям з 

інвалідністю, з порушенням органів зору, слуху, 

опорно-рухового апарату тощо) допомоги у разі 

виникнення та/або загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій 

6. (п. 22 Плану 
МВС) Створення 
ефективної системи 
розслідування 
злочинів, пов’язаних 
із катуваннями, 
жорстоким, 
нелюдським або 
таким, що принижує 
гідність, 
поводженням чи 
покаранням, у тому 
числі 
насильницьким 
зникненням 

 

(п.  23 Плану МВС) 

8) запровадження механізму 
ведення окремого статистичного 
обліку злочинів, які включають в 
себе елементи катування, 
передбачених статтею 1 Конвенції 
проти катувань та інших видів 
жорстокого, нелюдського та 
такого, що принижує гідність, 
видів поводження та покарання, та 
забезпечення обов’язкової 
періодичної публікації таких 
статистичних даних 

оприлюднено 
результати 
статистичних 
досліджень  

II квартал 
2016 р. 

Запроваджено форму звітності 1-ДПЛ «Про 

стан дотримання прав людини в діяльності 

Національної поліції України». 

9) нормативне вдосконалення 
процедури дисциплінарного 
розслідування за скаргами 
громадян для найповнішого 
гарантування захисту права 
потерпілої особи на справедливий 
та ефективний розгляд з 
передбаченням, зокрема, 
повноправної участі заявника у 
проведенні дисциплінарного 
розслідування за його зверненням 
(ознайомлення з матеріалами 
розслідування та їх оцінювання, 
присутність під час проведення 

забезпечено 
ефективне 
розслідування 
всіх проявів 
катування та 
жорстокого 
поводження 

II квартал 
2016 р. 

Підготовлено  доповнення до проекту 

Дисциплінарного статуту Національної поліції 

України  окремою статтею «Проведення 

службового розслідування за зверненнями щодо 

застосування поліцейськими катування…», проте у 

зв’язку з тим, що Проект Закону Про 

Дисциплінарний статут Національної поліції 

України вже зареєстровано у Верховній Раді 

України за № 4670 від 16.05.2016 та 

опрацьовується комітетами, доповнити його 

зазначеною статтею не є можливим.  
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допиту осіб, можливість надання 
додаткових матеріалів на будь-
якому етапі розслідування тощо); 
можливості заявника залучати до 
дисциплінарного розслідування 
адвоката чи іншого спеціаліста в 
галузі права, правозахисників, 
незалежних експертів; можливості 
відсторонення працівника органів 
внутрішніх справ від виконання 
своїх обов’язків на період 
проведення дисциплінарного 
розслідування (у необхідних для 
забезпечення його об’єктивності 
випадках); здійснення заходів із 
захисту заявника та інших сторін 
дисциплінарного розслідування від 
тиску з боку працівників органів 
внутрішніх справ 

В НГУ службові розслідування проводяться 

у відповідності до наказу МВС від  24.10.2014                

№ 1133 „Про затвердження Інструкції про 

порядок проведення службових розслідувань в 

Національній гвардії України‖,  крім того 

допит осіб  проводиться виключно під час 

проведення досудових розслідувань відповідно 

до статті 224 Кримінально-процесуального 

кодексу України. 

7. (п. 29 Плану 

МВС) Забезпечення 

дієвості засобів 

правового захисту 

для кожної особи, 

що зазнала 

неналежного 

поводження 

 

 

 

 

 

 

 

(п.  30 Плану МВС) 

5) розроблення та прийняття 

нормативно-правового акта щодо 

затвердження механізмів 

здійснення громадського контролю 

місцевими громадами за 

діяльністю підрозділів МВС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Забезпечити розроблення та 

прийняття в установленому 

порядку нормативно-правового 

акта щодо затвердження 

підготовлено 

звіти 

національних 

правозахисних 

організацій 

щодо наявності 

перешкод у 

доступі до місць 

несвободи 

забезпечено 

швидкість 

доступу до місць 

несвободи 

Постійно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

2016 р. 

Ізолятори тимчасового тримання Національної 

поліції України є режимними об’єктами, порядок 

пропуску на їх територію визначено відповідними 

нормативно-правовими актами.    

При наявності підстав, працівниками поліції у 

встановленому порядку забезпечується пропуск 

осіб на територію ІТТ. 

Відпрацьовані розпорядження командувача 

Національної гвардії України від 29.12.2015 № 

3/16-7966 та від 28.01.2016 № 3/23-489, а також 

надано зразки службового посвідчення працівника 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини та доручення його 

нештатного працівника.  

 

Порядок здійснення громадського контролю 

за діяльністю поліції визначено в Розділі VIII 

(ст. 86-90) Закону України «Про Національну 

поліцію». 
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механізмів здійснення місцевими 

громадами громадського контролю 

за діяльністю підрозділів 

Національної поліції. 

 
 

 

7. (п. 32 Плану 

МВС) 

14) Здійснити на виконання 

частини другої пункту 21 

Перехідних положень 

Кримінального процесуального 

кодексу України розроблення 

нормативно- правового акта, 

спрямованого на врегулювання 

питання щодо заміни в судах 

загальної юрисдикції металевих 

загороджень, які відокремлюють 

підсудних від складу суду і 

присутніх громадян, на 

загородження із скла, а також 

провести розрахунки потреби 

коштів на здійснення такої заміни 

та внести в установленому 

 У строки, 

погоджені 3 

Мін’юстом, 

до кінця 

червня 2017 

року 

Згідно зі статтями 148, 149 Закону 

України "Про судоустрій і статус суддів" та 

Положенням про Державну судову 

адміністрацію України, затвердженого 

рішенням Ради суддів України від 22 

жовтня 2010 року № 12, органом у системі 

судової влади, який здійснює організаційне 

та фінансове забезпечення діяльності 

органів судової влади з метою створення 

належних умов функціонування судів і 

діяльності суддів, представляє суди у 

відносинах з іншими органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування 

в межах повноважень, установлених 

законом є Державна судова адміністрація 

України. 
 

11. (п. 34 Плану 

МВС) 

4) У межах компетенції здійснити 

заходи щодо забезпечення осіб, які 

перебувають у місцях обмеження 

волі, а також у психіатричних та 

інтернатних закладах, виробами 

медичного призначення та 

технічними засобами реабілітації з 

урахуванням потреб та відповідно 

до законодавства. 

 У строки, 

погоджені з 

ДПтС 

У ДМС відсутні місця обмеження волі, а також 

психіатричні та інтернатні заклади. 

12. (п. 40 Плану 

МВС) Приведення у 

відповідність із 

міжнародними 

стандартами 

3) внесення зміни до Кримінально-
процесуального кодексу (стаття 
107) та законів про правоохоронні 
органи для забезпечення 
обов’язкового відеозапису допитів 

законопроект 
внесено на 
розгляд Кабінету 
Міністрів 
України 

II квартал 
2016 р.  

Виконання триває. 
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процедури 

затримання і 

тримання особи під 

вартою, припинення 

практики 

незареєстрованих 

затримань 

та оснащення місць перебування 
затриманих осіб у відділах 
правоохоронних органів 
пристроями відеозапису з метою 
запобігання застосуванню 
катувань та жорстокому 
поводженню 

15. (п. 42 Плану 
МВС) Забезпечення 
права на свободу та 
особисту 
недоторканність 

1) розроблення та впровадження в 
діяльність органів і підрозділів 
внутрішніх справ методичних 
рекомендацій щодо попередження, 
запобігання злочинам, учиненим 
на ґрунті нетерпимості, та 
особливостей їх розслідування 

підвищення 
професійного 
рівня 
працівників 
правоохоронних 
органів 

II квартал 
2016 р. 

Розроблено та розміщено на відомчому сайті у 

відкритому доступі для використання в службовій 

діяльності слідчих підрозділів методичні 

рекомендації «Особливості розслідування 

злочинів, учинених на ґрунті нетерпимості». 

 

 

17. (п. 45 Плану 
МВС) Забезпечення 
права на захист 

2) розроблення законопроекту 
щодо запровадження 
розслідування злочинів невеликої 
тяжкості у формі дізнання  

законопроект 
внесено на 
розгляд Кабінету 
Міністрів 
України 

II квартал 
2016 р. 

Розроблено проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо порядку проведення досудового 

розслідування злочинів у формі дізнання», який 

надіслано для опрацювання та надання 

рекомендацій до Консультативної місії 

Європейського Союзу. 

Водночас інформуємо, що Національна поліція 

приймала участь у розробленні проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення 

порядку проведення досудового розслідування у 

формі дізнання», унесеного народними депутатами 

України Геращенком А.Ю.,      Єфремовою І.О., 

Котвіцьким І.О., Дзензерським Д.В., Тетеруком 

А.А., Княжицьким М.Л. та зареєстрованого у 

Верховній Раді України 03 грудня 2014 року за № 

1221. 

30. (п. 52 Плану 
МВС) 
Впровадження 
ефективної системи 
незалежного 

1) передбачення щорічного 
опублікування знеособлених звітів 
щодо кількості проведених 
негласних слідчих дій, які 
обмежують право на приватність, 

оприлюднено 
звіт за 2016 рік 

прийнято 
відповідні акти 
законодавства 

починаючи з 
II кварталу 
2016 р. 
щороку 

У процесі розробки. 
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контролю за 
діяльністю 
правоохоронних 
органів у частині 
додержання права 
на приватність 

та використання їх результатів у 
розслідуванні відповідних 
злочинів і судових рішень 

кількість осіб, 
обізнаних про 
ризики та 
загрози їх 
приватності 
через 
комунікаційні 
канали зв’язку 

публічні річні 
звіти про зняття 
інформації з 
каналів зв’язку 

(п. 52 Плану МВС) 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби  

 

1) передбачення щорічного 
опублікування знеособлених звітів 
щодо кількості проведених 
негласних слідчих дій, які 
обмежують право на приватність, 
та використання їх результатів у 
розслідуванні відповідних 
злочинів і судових рішень 

оприлюднено 
звіт за 2016 рік 

прийнято 
відповідні акти 
законодавства 

 

кількість осіб, 
обізнаних про 
ризики та 
загрози їх 
приватності 
через 
комунікаційні 
канали зв’язку 

 

публічні річні 
звіти про зняття 
інформації з 
каналів зв’язку 

 Інформація відсутня  

Акти не приймались  

Інформація відсутня, компетенція Прокуратури  

Оперативними підрозділами 

Держприкордонслужби України, в рамках 

виконання доручень  слідчого проводилось 43 

негласні слідчі дії, результати яких було 

використано при розслідуванні відповідних 

злочинів  

У 2016 – не публікувались 

У 2015 році 320 звітів 

34. (п. 54 Плану 
МВС) . 
Запровадження 
системи, яка 
унеможливлює 
створення 

2) проведення ревізії баз даних, які 
ведуться правоохоронними 
органами, з метою приведення їх у 
відповідність з вимогами закону 
або скасування 

 

  

IV квартал 
2017 р. 

Проведення ревізії баз даних, з метою приведення 

їх у відповідність до вимог законодавства 

(відповідно до законів України «Про захист 

персональних даних», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про інформацію», «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
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надмірних 
державних баз 
персональних даних 
та виключає 
можливість 
протиправного 
втручання у 
приватність 

системах») вирішуються у плановому порядку 

 

68. (п. 70 Плану 
МВС) Забезпечення 
запобігання 
соціальному 
сирітству та 
інституціалізації 
дітей 

7) розроблення відомчого 
нормативно-правового акта щодо 
застосування законодавства з 
питань представництва 

інтересів дітей без супроводу 
батьків або осіб, які їх замінюють 

прийнято 
відомчий 
нормативно-
правовий акт 

I квартал 
2016 р. 

Узято участь у підготовці методичних 

рекомендацій щодо застосування законодавства з 

питань представництва інтересів дітей без 

супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, які 

затверджені наказом Міністерства соціальної 

політики України від 13.05.2016 № 509. 

77. (п. 77 Плану 
МВС) Зменшення 
кількості дітей — 
жертв насильства та 
всіх форм 
експлуатації, а 
також дітей, які 
перебувають у 
конфлікті із законом 

3) проведення досліджень щодо 
сексуального насильства та 
сексуальної експлуатації стосовно 
дітей 

проведено 
дослідження, що 
дасть змогу 
виявити 
проблемні 
аспекти 
законодавства, 
сформовано 
рекомендації 
щодо 
вдосконалення 
законодавства з 
питань захисту 
дітей від 
сексуального 
насильства та 
експлуатації  

II квартал 
2016 р. 

Узято участь у дослідженні щодо сексуального 

насильства та експлуатації стосовно дітей, 

проведеного Міністерством соціальної політики та 

громадською організацією «Ла Страда – Україна». 

17.06.2016 взято участь у презентації на тему 

«Ризики збільшення  насильства щодо дітей в 

контексті військової агресії та аналіз готовності 

фахівців надавати дієву допомогу дітям, які 

постраждали від насильства».  

 

З метою виявлення проблемних аспектів 

законодавства та напрацювання рекомендацій 

щодо вдосконалення законодавства з питань 

захисту дітей від сексуального насильства та 

експлуатації від МВС України готовий узяти 

участь у проведенні спільно з Міністерством 

соціальної політики України, Міністерством освіти 

і науки України, а також з іншими 

заінтересованими органами державної влади та 

міжнародним жіночим правозахисиим центром «Ла 

Страда-Україна» (за згодою) досліджень щодо 

сексуального насильства та сексуальної 

експлуатації стосовно дітей Державний науково-
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дослідний інститут МВС України. 

85. (п. 88 Плану 
МВС) 

Включення до 
навчальних програм 
загальноосвітніх, 
професійно-
технічних та вищих 
навчальних закладів 
теми з міжнародних 
стандартів у сфері 
прав людини 

 

(п.  89 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

 (п.  90 Плану МВС) 

1) розроблення сучасної 
методологічної бази для 
запровадження курсу права 
людини 

 

 

 

 

 

 

 

2) видання підручників та 
посібників у сфері прав людини 
для загальноосвітніх, професійно-
технічних та вищих навчальних 
закладів, збірників актів 
законодавства, а також 
укомплектування такою правовою 
літературою бібліотечних фондів 

4) введення обов’язкового 
навчання для військовослужбовців 
предметам ―Основи міжнародного 
гуманітарного права‖ та ―Основи 

розроблено 
методологічну 
базу для 
запровадження 
курсу права 
людини 

 

 

 

 

 

затверджено 
наказом 
відповідну 
навчальну 
програму для 
військовослужбо
вців з 
предметами 
―Основи 
міжнародного 
гуманітарного 
права‖ та 
―Основи прав 

2016 – 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І квартал 
2016 р. 

 

 

 

Для підвищення  рівня обізнаності у сфері прав 

людини, забезпечення кожному можливості 

одержання знань про права, свободи і обов’язки 

людини і громадянина, механізм реалізації та 

захисту таких прав і свобод, у Національній 

академії Державної прикордонної служби України                               

ім. Б Хмельницького запроваджено курс «Права 

людини», введено до курсу обов’язкового навчання 

військовослужбовців предметів «Основи 

міжнародного гуманітарного права» та «Основи 

прав людини» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1 семестру 2016-2017 навчального року 

планується включити в навчальні плани вишів НГУ 

навчальні дисципліни «Основи міжнародного 

гуманітарного права» та «Основи прав людини». 

(для курсантів (слухачів) набору 2016 року). 
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прав людини людини‖ 

 

 

 

87. (п. 95 Плану 

МВС) 

Запровадження 

регулярного та 

системного 

проведення 

інформаційно-

просвітницької 

роботи в 

суспільстві, у тому 

числі з 

використанням 

альтернативних 

засобів спілкування 

та спрощеної мови, 

для поширення 

знань про права і 

свободи людини 

 

 

 

 

 

 

1) організація висвітлення в теле- 
та радіопередачах питань про 
права і свободи людини 

виконано постійно У січні-травні  2016 року  на тимчасовому 

офіційному веб-сайті Національної поліції України 

було розміщено 4535 повідомлень інформаційного 

та іміджевого характеру, а також заяв та 

повідомлень керівництва Міністерства внутрішніх 

справ та Національної поліції України, зокрема – і 

в частині захисту прав людини. 

У зв’язку із відсутністю відомчих телевізійних 

програм і радіопередач з питань дотримання прав і 

свобод людини інформація із зазначеної тематики  

надається до центральних засобів масової 

інформації у вигляді публікацій та відео матеріалів. 

З метою охоплення більш широкої аудиторії 

повідомлення з офіційного сайту Національної 

поліції дублювалися в офіційних облікових записах 

Національної поліції України у соціальних 

мережах «Твіттер» і «Фейсбук». 

Станом на 08 травня  2016 року кількість 

читачів облікового запису в соціальній мережі 

«Твіттер» становила 2645 читачів, кількість 

користувачів соціальної мережі «Фейсбук», 

підписаних на обліковий запис НПУ, становить 

3543  особи. 

Крім того, інформаційні повідомлення 

2) розроблення та поширення 
методичних посібників у сфері 
прав людини, забезпечення 
розміщення електронних версій 
зазначених посібників на власних 
веб-сайтах 

розроблено 
методичні 
посібники у 
сфері прав 
людини та 
розміщено на 
власних веб-
сайтах їх 
електронних 
версій 

 

3) організація проведення 
конференцій, семінарів, засідань за 
круглим столом про права і 
свободи людини   

проведено 
конференції, 
семінари, 
засідання за 
круглим столом 
про права і 
свободи людини 

 

4) організація проведення в 
трудових колективах лекцій про 
права і свободи людини 

проведено в 
трудових 
колективах 
лекції про права 
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(п. 98 Плану МВС) 

і свободи 
людини 

надсилаються каналами електронного зв’язку до 

редакцій ЗМІ для їх подальшого опублікування. 

Також представниками підрозділів боротьби зі 

злочинами, пов’язаними  з торгівлею людьми 

прийнято участь у підготовці понад 197 

відеорепортажів, надано 436 статей і коментарів до 

друкованих та електронних засобів масової 

інформації з питань протидії торгівлі людьми. 

В більшості регіонів проводились акції, 

інформаційні кампанії щодо підвищення 

поінформованості населення щодо протидії 

торгівлі людьми під гаслами: «Людина - не товар», 

«Скажи рабству НІ», «Правила безпечної 

подорожі», «Захисти себе від шахрайства», 

«Протидія сексуальній експлуатації дітей в 

туризмі», «Поїздка за кордон – за і проти» та інші. 

5) надання первинної правової 
допомоги громадянам у питаннях, 
що стосуються прав і свобод 
людини, громадськими 
приймальнями з надання 
первинної правової допомоги, що 
створені при органах юстиції 

надано первинну 
правову 
допомогу 

 

 

6) проведення тижнів прав людини виконано  

10) проведення інформаційно-

просвітницької роботи в 

суспільстві, у тому числі з 

використанням альтернативних 

засобів спілкування та спрощеної 

мови, для поширення знань про 

права і свободи людини. 

  

87. (п. 95 Плану 

МВС) 

Запровадження 

регулярного та 

системного 

проведення 

інформаційно-

просвітницької 

роботи в 

суспільстві, у тому 

числі з 

використанням 

альтернативних 

засобів спілкування 

та спрощеної мови, 

для поширення 

знань про права і 

свободи людини 

 

 

1-6) Організувати 

висвітлення в телевізійних  

програмах і радіопередачах питань 

дотримання прав і свобод людини, 

розміщення публікацій , 

методичних і навчальних 

матеріалів відповідного змісту на 

офіційних веб-сайтах, проведення 

в підпорядкованих органах і 

підрозділах тижнів прав людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Постійно На офіційному веб-сайті ДМС систематично 

висвітлюється інформація про права та свободи 

людини у сфері міграції. Також ведеться офіційна 

сторінка ДМС в соціальній мережі Facebook, на 

якій розміщуються зазначена інформація. 

Крім того, протягом ІІ кварталу 2016 року взято 

участь у таких заходах: 

- 11 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і 

засобами масової інформації Управління 

забезпечення діяльності керівництва Державної 

міграційної служби України та зв'язків з 

громадськістю Гунько С.О. надав коментар радіо 

«Столиця», стосовно документування паспортом 

громадянина України. 

- 12 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і 

засобами масової інформації Управління 

забезпечення діяльності керівництва Державної 

міграційної служби України та зв'язків з 
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громадськістю Гунько С.О. надав коментар 

журналу «Український тиждень» стосовно 

отримання статусу біженця в Україні та 

міграційних процесів. 

- 14 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і 

засобами масової інформації Управління 

забезпечення діяльності керівництва Державної 

міграційної служби України та зв'язків з 

громадськістю Гунько С.О. надав коментар радіо 

«Свобода», стосовно громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території АР 

Крим. 

- 20 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і 

засобами масової інформації Управління 

забезпечення діяльності керівництва Державної 

міграційної служби України та зв'язків з 

громадськістю Гунько С.О. надав коментар 

телеканалу 1+1 стосовно механізму отримання 

громадянства України бійцями АТО. 

- 21 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і 

засобами масової інформації Управління 

забезпечення діяльності керівництва Державної 

міграційної служби України та зв'язків з 

громадськістю Гунько С.О. надав коментар ТРК 

«Україна» стосовно отримання громадянства в 

Україні. 

- 27 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і 

засобами масової інформації Управління 

забезпечення діяльності керівництва Державної 

міграційної служби України та зв'язків з 

громадськістю Гунько С.О. взяв участь у круглому 

столі, організованому Громадською Організацією 

―Європа без Бар’єрів на тему: «Отримання візи та 

закордонного паспорту для людини з інвалідністю 
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(п. 98 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) проведення інформаційно- 

просвітницької роботи в 

суспільстві, у тому числі з 

використанням альтернативних 

засобів спілкування та спрощеної 

мови, для поширення знань про 

права і свободи людини 

в Україні: буденність чи виклик?». 

- 27 квітня завідувач сектору Прес-служба Гунько 

С.О. надав коментар Австрійському телебаченню 

та радіо «ORF», стосовно отримання паспорту 

громадянина України для виїзду за кордон з 

біометричним носієм, міграційної ситуація в країні 

та підстав перебування біженців на території 

України. 

- 11 травня завідувач сектору Прес-служба Гунько 

С.О. надав коментар ТРК «Україна» стосовно 

отримання статусу біженця в Україні та 

міграційних процесів. 

- 2 червня завідувач прес-служби Гунько С.О. 

надав коментар ТРК «Україна», стосовно 

документування паспортом громадянина України. 

 

ДСНС України з метою навчання громадян 

правилам безпеки життєдіяльності постійно 

проводяться різноманітні заходи. Зокрема для 

підростаючого покоління проводяться акції 

―Запобігти!Врятувати!Допомогти‖, ―Тижні знань з 

безпеки життєдіяльності‖, відкриті уроки, 

конкурси, вікторини, пізнавальні ігри. Щороку 

проводиться Всеукраїнський фестиваль команд 

юних рятувальників. 

Упродовж І-ІІ кварталів 2016 року проведено 

понад 250 ―Тижнів знань з безпеки 

життєдіяльності‖, більше 400 акцій ―Запобігти! 

Врятувати! Допомогти‖, понад 600 інших 

тематичних заходів з питань безпеки 

життєдіяльності. 

Крім того, рятувальниками ДСНС України 

проводяться інформаційно-просвітницькі заходи з 

громадянами у місцях масового перебування 

людей, житловому секторі, на виробництві. Так, на 

підприємствах проводять навчання, під час яких 

працівники спільно з рятувальниками 

відпрацьовують порядок дій на випадок 
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виникнення надзвичайної події. 
Фахівцями ДСНС України організовуються 

також сімейні свята безпеки, зокрема 5 червня у м. 

Запоріжжі в рамках Фестивалю сім’ї проведено 

―Сімейний день надзвичайних ситуацій‖. В Україні 

подібні заходи проводилися вже двічі: 4 жовтня 

2015 року у м. Києві та 21 травня 2016 року в м. 

Харкові. Проведення такого заходу також 

заплановано на 17 вересня 2016 року у м. Києві 

87. (п. 96 Плану 

МВС) 

3)  організація проведення 
конференцій, семінарів, засідань за 
круглим столом про права і 
свободи людини 

 

проведено 
конференції, 
семінари, 
засідання за 
круглим столом 
про права і 
свободи людини 

проведено в 
трудових 
колективах 
лекції про права 
і свободи 
людини 

 

 

 ДСНС України з метою реалізації права людини на 

захист свого життя й здоров'я від наслідків аварій, 

пожеж, стихійного лиха, систематично проводить 

інформаційно-роз'яснювальну роботу з навчання 

громадян правилам пожежної безпеки. Зокрема з 

метою попередження виникнення пожеж та інших 

надзвичайних подій у житловому секторі 

працівниками ДСНС України спільно з фахівцями 

соціальних служб, представниками органів 

місцевої влади, волонтерами (із залученням 

представників ЗМІ) систематично проводяться 

інформаційно- просвітницькі заходи щодо 

необхідності дотримання правил пожежної безпеки 

у побуті. Зокрема впродовж І-ІІ кварталів із 

залученням представників ЗМІ та волонтерів 

проведено понад 500 рейдових заходів. 

На офіційному інформаційному порталі та 

сторінці ДСНС України у соціальній мережі 

―Фейсбук‖ постійно висвітлюється оперативна 

інформація щодо надзвичайних ситуацій та подій, 

які сталися на території України, публікації щодо 

проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи 

з громадянами з питань дотримання правил 

пожежної безпеки, навчань у сфері цивільного 

захисту населення. Фахівці ДСНС України також 

надають відео- та аудіокоментарі для 

представників засобів масової інформації, беруть 

участь у телевізійних та радіопрограмах. 

Упродовж І-ІІ кварталів представники ДСНС 
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України взяли участь у записі близько 400 фахових 

регіональних телепрограм, що стосувалися питань 

безпеки життєдіяльності у цілому і зокрема дітей. 

На регіональному рівні на радіо висвітлено понад 2 

тисячі тем, на загальнонаціональних радіостанціях 

— близько 170 тем. На регіональному телебаченні 

висвітлено понад 900 тем, на 

загальнонаціональному — понад 100 тем з питань 

безпеки життєдіяльності, у регіональних 

друкованих засобах масової інформації 

опубліковано близько 2 тис. матеріалів, у 

загальнонаціональних — близько 100 матеріалів. 

На офіційному інформаційному порталі ДСНС 

України та сторінці в соціальній мережі ―Фейсбук‖ 

постійно публікується інформація щодо порядку 

дій громадян на випадок виникнення пожежі, 

інших надзвичайних ситуацій та подій, під час 

ускладнення погодних умов, у разі виявлення 

підозрілих предметів із вказування контактів 

екстрених служб. У місцях масового перебування 

людей, на зовнішніх носіях, транспорті 

розміщується соціальна реклама з правил безпеки 

життєдіяльності. Так, упродовж І-ІІ кварталів у 

регіонах України розміщено понад 2 тис. банерів, 

постерів, іншої зовнішньої соціальної реклами, 

розповсюджено понад 150 тисяч примірників 

засобів наочної агітації, у територіальних 

підрозділах ДСНС України розроблено 21 

відеоролик. 

У системі ДСНС України на липень 2016 року 

заплановано проведення семінару ―Національна 

стратегія у сфері прав людини‖, а на грудень 2016 

року - Всеукраїнський тиждень права 

88. (п. 102 Плану 

МВС) Створення 

умов, необхідних 

для запобігання та 

5) забезпечення провадження 
діяльності міжвідомчої 
координаційної ради (робочої 
групи) з питань протидії торгівлі 

проведено не 
менш як чотири 
засідання на рік 

перше 
засідання 
проведено 
не пізніше 

Забезпечено підготовку відповідних матеріалів 

до засідання міжвідомчої координаційної ради 

(робочої групи) з питань протидії торгівлі людьми. 
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протидії усім 

формам гендерного 

насильства та 

торгівлі людьми 

людьми і регіональних 
координаційних рад з питань 
протидії торгівлі людьми 

ніж через 
три місяці з 
дня 
прийняття 
розпоряд-
ження КМУ 

88. (п. 103 Плану 

МВС) Проведення 

серед населення 

інформаційних 

кампаній щодо 

можливих ризиків 

потрапляння в 

ситуації насильства, 

торгівлі людьми 

6) У межах компетенції 
продовжити проведення серед 
населення (з приділенням 
особливої уваги внутрішньо 
переміщеним особам) 
інформаційних кампаній щодо 
можливих ризиків потрапляння в 
ситуації насильства, торгівлі 
людьми та можливості отримання 
постраждалими від гендерного 
насильства та торгівлі людьми 
комплексної допомоги. 

 Постійно На офіційному веб-сайті ДМС систематично 

висвітлюється інформація про права та свободи 

людини у сфері міграції. Також ведеться офіційна 

сторінка ДМС в соціальній мережі Facebook, на 

якій розміщуються відповідна інформація. 

 

89. (п. 104 Плану 

МВС) 

Удосконалення 

системи надання 

допомоги жертвам 

злочинів, пов’язаних 

із торгівлею людьми 

 

2) проведення заходів з виявлення 

та ідентифікації жертв торгівлі 

людьми та надання їм допомоги 

відповідно до програми 

реабілітації 

кількість жертв 

торгівлі людьми, 

які отримали 

допомогу та 

послуги 

відповідно до 

програми 

реабілітації 

постійно 

 

 

Національною поліцією спільно з 

Мінсоцполітики здійснюється виконання заходів 

Державної соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 

лютого 2016 року № 111, яка передбачає виявлення 

та ідентифікацію жертв торгівлі людьми та надання 

їм допомоги. 

93. (п. 107 Плану 

МВС) Підвищення 

ефективності 

боротьби зі 

злочинністю, 

пов’язаною з 

торгівлею людьми, 

кримінального 

розслідування та 

переслідування 

 

 

1) виявлення та розкриття 

злочинів, пов’язаних з торгівлею 

людьми, у тому числі вчинених 

організованими групами 

кількість 

виявлених 

кримінальних 

правопорушень, 

закінчених 

досудових 

розслідувань, 

ліквідованих 

організованих 

груп 

постійно За звітний період в провадженні територіальних 

органів Національної поліції знаходилось близько 

2,1 тис. кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями 149, 300-303, 332 КК 

України, з яких 905 зареєстровано у звітному 

періоді.  

Повідомлено про підозру за 430 кримінальними 

провадженнями. Заарештовано 19 осіб. За 

закінченими досудовими розслідуваннями 

направлено до суду 425 проваджень, з яких 

підрозділами. 

З початку року органами Національної поліції 
2) здійснення кримінального 

переслідування торгівців людьми у 

кількість 

кримінальних 

III квартал 

2016 р. 
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тісній взаємодії з 

правоохоронними органами 

іноземних держав, ліквідація 

каналів міжнародного трафіку 

правопорушень, 

в яких особам 

повідомлено про 

підозру, та осіб, 

яким оголошено 

підозру у 

вчиненні 

кримінального 

правопорушення 

викрито 2 організовані групи, що діяли у сфері 

суспільної моралі на територіях Донецької та 

Полтавської областей. 

Зокрема, підрозділами БЗПТЛ викрито 5 

організованих злочинних угрупувань загально 

кримінальної спрямованості, які діяли на території 

Донецької області – 3, Харківської та Полтавської 

областей – по 1 (з них: з міжрегіональними 

зв’язками – 1, транснаціональними зв’язками – 1). . 
4)виявлення серед національних 

меншин осіб, які потерпіли від 

торгівлі людьми 

кількість осіб III квартал 

2016 р. 

5) упровадження проведення 

кримінального аналізу ризиків з 

протидії торгівлі людьми 

кількість заходів IV квартал 

2016 р. 

3) забезпечення захисту 
потерпілих та свідків торгівлі 
людьми у ході досудового 
розслідування 

кількість заходів постійно Протягом 2015 року органами досудового 

розслідування винесено 7 постанови про 

забезпечення захисту відносно потерпілих чи 

свідків торгівлі людьми, з них: 

4 щодо захисту житла та особистої охорони; 

3 щодо зміни анкетних даних. 

У 2016 році постанови щодо зазначених заходів 

захисту не виносилися.  

95. (п. 109 Плану 
МВС) Зміцнення та 
підвищення рівня 
міжнародного 
співробітництва 

1) співпраця з міжнародними 
урядовими та неурядовими 
організаціями у сфері протидії 
торгівлі людьми 

кількість заходів IV квартал 
2016 р. 

  Протягом звітного періоду представники 

територіальних підрозділів боротьби зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми неодноразово 

приймали участь у проведенні засідань Робочої 

групи Місії Європейського Союзу по прикордонній 

допомозі Україні та Молдові (далі - EUBAM) щодо 

протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми. 

Забезпечено участь територіальних підрозділів 

БЗПТЛ у спільній спеціальній прикордонній 

операції «Кордон – 2016» у три етапи: підготовчій 

– з 11 по  

20 квітня, основний – з 20 квітня до  

20 листопада, заключний – з 21 по  

31 листопада поточного року, яку проводять 



24 
 

АДПСУ, НПУ, СБУ, ДМС, ДФС України та 

правоохоронні органами суміжних держав та 

європейського агентства «FRONTEX». 

Підготовлено та направлено матеріали до 

чергового засідання підгрупи ГУАМ з протидії 

торгівлі людьми та нелегальної міграції, яке 

відбулось 5-6 квітня  

2016 року у місті Кишиніві (Молдова).  

Прийнято участь: 

у 16-й Конференції Альянсу з питань протидії 

торгівлі людьми присвяченій проблематиці 

примушення до кримінальної діяльності, викликів 

розслідуванню та прав жертв торгівлі людьми, яка 

відбулась 11-12 квітня 2016 року у м. Відень 

(Республіка Австрія);  

 у республіканському семінарі на тему: «Обмін 

передовим досвідом у сфері протидії торгівлі 

людьми», який відбувся 29-30 квітня 2016 року в 

місті Караганда (Республіка Казахстан) за 

підтримки Посольства США і Центру ОБСЄ в 

Республіці Казахстан;  

у зустрічі з експертами GRETA з питань 

виконання Україною Конвенції Ради Європи про 

заходи щодо протидії торгівлі людьми за період 

2014 – І квартал 2016 рр., яке відбулось 12 травня 

2016 року за участю Міністерства соціальної 

політики України.  

96. (п. 116 Плану 
МВС) Створення 
ефективної системи 
запобігання та 
протидії 
домашньому 
насильству, у тому 
числі вжиття заходів 
забезпечення 
повідомлення 
уповноваженим 

8) проведення систематичного 
навчання фахівців уповноважених 
органів (суб’єктів міжвідомчої 
взаємодії, які здійснюють заходи у 
сфері протидії домашньому 
насильству) з питань запобігання 
та протидії домашньому 
насильству 

кількість 
новопризначени
х фахівців, що 
проходять 
навчання  

кількість 
фахівців, які 
підвищили 
кваліфікацію  

включено 
навчальний курс 

2018 — 2022 
роки 

До навчального плану первинної професійної 

підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на 

службу до поліції, включено предмет 

«Попередження насильства в сім’ї». 

Аналогічна тема включена і до навчально-

тематичного плану підвищення кваліфікації 

дільничних офіцерів поліції. 
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органам про 
випадки 
домашнього 
насильства 

з протидії 
домашньому 
насильству до 
обов’язкової 
частини 
навчальних 
планів 
навчальних 
закладів  

включено 
навчальний курс   

98. (п. 122 Плану 
МВС) Проведення 
роботи з 
інформування 
населення про 
проблеми і способи 
протидії 
домашньому 
насильству та 
порядок надання 
допомоги 
постраждалим від 
домашнього 
насильства  

2) підтримання діяльності 
національної ―гарячої‖ лінії із 
запобігання домашньому 
насильству, торгівлі людьми та  
гендерної дискримінації та 
забезпечення розвитку локальних 
―гарячих‖ ліній 

кількість 
звернень на 
національну 
―гарячу‖ лінію 

кількість 
локальних 
―гарячих‖ ліній 

кількість  
звернень на 
локальні 
―гарячі‖ лінії 

кількість 
інформаційних 
кампаній з 
номерами 
телефонів 
національної та 
локальних 
―гарячих‖ ліній 

включено 
навчальні модулі 
з підготовки 
фахівців з 
телефонного 
консультування 
до навчальних 
планів вищих 

2016 —  
2020 роки 

Створено відділ забезпечення діяльності CALL-

центру, який приймає і реєструє звернення 

громадян, розподіляє їх для розгляду органами та 

підрозділами Національної поліції, а також у 

межах компетенції надає довідкову інформацію 

для громадян України спрямовану на  вирішенні їх 

проблем з різноманітних питань, в тому числі з 

питань насильства в сім'ї, торгівлі людьми та 

гендерної дискримінації. 

Кір того, на сьогодні в державі діють наступні 

«гарячі лінії» для громадян, як ймовірно потрапили 

в ситуацію торгівлі людьми: 

• Телефон довіри МВС України 044-254-76-04; 

• Лінія телефонної служби Державної 

прикордонної служби України „Довіра‖ 044-527-

63-63; 

• Контакт-центр МЗС України з питань 

оформлення документів для виїзду за кордон 044-

238-15-50; 

• Гаряча лінія Інтерполу 044-254-98-36; 

•  Національна «гаряча лінія» із попередження 

домашнього насильства, торгівлі людьми та 

ґендерної дискримінації Міжнародного жіночого 

правозахисного центру «Ла Страда – Україна» 0-

800-500-335; починаючи з листопада 2012 року 

кожної останньої середи місяця з 16 до 18 години 
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навчальних 
закладів  

на «гарячій лінії» консультують представники 

Мінсоцполітики; 

• Національна гаряча лінія з протидії торгівлі 

людьми та консультування мігрантів, яка діє за 

підтримки Представництва МОМ в Україні 0-800-

505-501 та 527 (безкоштовно для абонентів 

Київстар, МТС, lifecell:) та Beeline). 

В деяких регіонах України діють регіональні 

«гарячі лінії» з питань протидії торгівлі людьми: 

- у Вінницькій області за рахунок обласного 

бюджету забезпечується діяльність телефонної 

«гарячої лінії», за якою можна отримати 

консультацію представників громадських 

організацій «Чоловіки проти насильства» та 

«Прогресивні жінки». 

- в Донецькій області в межах роботи 

спеціалізованих формувань центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді працюють 7 

телефонів довіри, які надають послуги з питань 

протидії торгівлі людьми. 

- для надання допомоги потерпілим від торгівлі 

людьми та особам, які належать до груп ризику в 

зазначеній сфері, у секторі боротьби з торгівлею 

людьми та злочинами проти моральності 

управління карного розшуку ГУНП в Сумській 

області діє телефон довіри (0542-667-049); 

- в Миколаївській області при благодійному фонді 

«Любисток» діє телефонна «гаряча лінія» для осіб, 

які постраждали від торгівлі людьми; 

- в Тернопільській області у центрі консультування 

мігрантів діє «гаряча лінія» з питань попередження 

торгівлі людьми; 

- у Харківській області діє регіональна 

консультативна телефонна «гаряча лінія» з 

протидії торгівлі людьми (057-714-38-50).   

105. (п. 125 Плану 
МВС) Забезпечення 

3) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 

подано на 
розгляд Кабінету 

II квартал 
2016 р. 

Триває нормотворчий процес з розроблення 

вказаного проекту Закону України. 

Пропонується змінити редакцію зазначеного 
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комплексності та 
узгодженості 
законодавства у 
сфері запобігання та 
протидії 
дискримінації, 
упровадження 
відповідних та 
своєчасних 
позитивних дій на 
національному та 
місцевому рівні у 
сфері запобігання та 
протидії 
дискримінації, 
забезпечення 
ефективного та 
своєчасного 
реагування держави 
на нові виклики 

України законопроекту про 
внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо: 

вилучення з диспозиції статті 161 
Кримінального кодексу України 
частини, яка стосується 
кримінальної відповідальності за 
дискримінацію (прями чи непряме 
обмеження прав або встановлення 
прямих чи непрямих привілеїв за 
ознаками) — разом із внесенням 
відповідних змін до Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення та Цивільного 
кодексу України, передбачивши 
штрафи, відшкодування шкоди 
тощо 

забезпечення покарання за 
злочини, скоєні з мотивів 
нетерпимості за такими ознаками, 
як раса, колір шкіри, релігійні 
переконання, сексуальна 
орієнтація, транссексуальність, 
інвалідність,  мова, (зміни до 
пункту 3 статті 67, частини другої 
статей 115, 121, 122, 126, 127, 129, 
статті 293) 

декриміналізація зараження ВІЛ та 
іншими інфекційними хворобами  
(статті 130 і 133 Кримінального 
кодексу України) та необхідності 
виділення цих захворювань з 
інших видів нанесення шкоди 
здоров’ю в нормах Кримінального 
кодексу України 

узгодження понятійного апарату 
Кримінального кодексу України в 
частині кваліфікації різних форм та 

Міністрів 
України 
законопроект 

 

пункту: «Про внесення змін до пункту 3 статті 67 

Кримінального кодексу України щодо узгодження 

понятійного апарату Кримінального кодексу 

України в частині кваліфікації різних форм та 

проявів нетерпимості, уніфікації термінології, 

пов’язаної з використанням терміна 

«нетерпимість». 
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проявів нетерпимості  

уніфікація термінології з 
використанням терміна 
―нетерпимість‖ 

105. (п. 126 Плану 
МВС) Участь в 
утворенні спільно з 
МОЗ робочої групи 
із залученням 
міжнародних 
фахівців для 
розроблення до 
кінця ІІ кварталу 
2016 року проекту 
Порядку здійснення 
заміни офіційних 
документів особам, 
яким установлено 
клінічний діагноз 
«транс 
сексуальність» 

8) У межах компетенції взяти 
участь в утворенні спільно з МОЗ, 
іншими заінтересованими 
органами державної влади та 
громадською організацією 
«Інсайт» (за згодою) та діяльності 
робочої групи із залученням 
міжнародних фахівців для 
розроблення до кінця ІІ кварталу 
2016 року проекту Порядку 
здійснення заміни офіційних 
документів особам, яким 
установлено клінічний діагноз 
«транс сексуальність», та 
підготовки пропозицій щодо 
внесення відповідних змін до 
інших нормативних документів, 
зокрема пропозиції щодо внесення 
змін до наказу МОЗ від 
03.02.20111 № 60 «Про 
удосконалення надання медичної 
допомоги особам, які потребують 
зміни (корекції) статевої 
належності» та розділу 2 Правил 
внесення змін до актових записів 
цивільного стану, їх поновлення та 
анулювання, затверджених 
наказом Мінюсту від 12.01.2011 № 
96/5. 

 У строки, 
погоджені з 
МОЗ, до 
кінця ІІ 
кварталу 
2016 року 

В межах компетенції ДМС у разі залучення 

буде прийнято участь в опрацюванні питання 

заміни  офіційних документів особам, яким 

установлено клінічний діагноз 

«транссексуальність» та внесення відповідних змін 

до нормативно-правових актів. 

106. (п. 127, 128 
Плану МВС) 
Реалізація програми 
щодо підвищення 
обізнаності 

2) розроблення та розміщення у 
відділках МВС та пунктах надання 
швидкої медичної допомоги 
інформаційних плакатів для 
постраждалих від злочинів на 

розміщено 
інформаційні 
плакати у 
відділках МВС 
та пунктах 

II квартал 
2016 р. 

Спільно з Громадською організацією Центр 

«Соціальна дія» Проект «Без Кордонів» 

розробляються інформаційні плакати щодо видів 

дискримінації, покарання за неї та засобів 
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громадян у сфері 
запобігання та 
протидії 
дискримінації 

ґрунті ненависті надання швидкої 
медичної 
допомоги 

правового захисту. 

Після їх виготовлення Національна поліція 

України забезпечить їх розміщення в 

територіальних органах поліції. 3) розміщення у державних 
установах (центрах зайнятості, 
лікарнях, органах і установах 
соціального захисту населення) 
інформаційних плакатів щодо 
видів дискримінації, покарання за 
неї та засобів правового захисту  

розміщено 
відповідні 
плакати  

106. (п. 127 Плану 

МВС) 

 

1) проведення інформаційно- 
просвітницької кампанії з питань 
рівності та недискримінації 

проведено 

кампанію 
постійно Під час формування кадрового резерву 

забезпечується показник збалансового 

представництва кандидатур кожної статі 

107. (п. 131 Плану 

МВС) 

. Забезпечення 
безперешкодного 
доступу кожного до 
ефективних засобів 
правового захисту 
від дискримінації, 
дотримання і 
впровадження 
принципу 
недискримінації та 
культури поваги до 
різноманітності, 
вжиття заходів з 
подолання у 

8) розроблення та запровадження в 
рамках програм підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації прикордонників курсу 
з протидії дискримінації під час 
проходження прикордонного 
контролю та доступу до процедури 
пошуку притулку 

розроблено курс 
і включено його 
до відповідних 
програм 

 

пройшло тренінг 
50 відсотків 
прикордонників 

III квартал 
2016 р. 

 

I квартал 
2018 р. 

Опрацьовано розпорядчі документи 

(Розпорядження АДПСУ від 02.06.2016        № 

Т/31-4467) щодо розроблення та запровадження в 

межах програм підготовки, перепідготовки  та 

підвищення кваліфікації персоналу Державної 

прикордонної служби України: 

-  курсу з протидії дискримінації під час 

проходження прикордонного контролю та доступу 

до процедури пошуку притулку у системі базової 

підготовки курсантів і слухачів Національної 

академії ДПСУ та на курсах перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців прикордонного 

контролю;   

- курсу з протидії дискримінації за дистанційною 

формою навчання на базі Головного центру 
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суспільстві 
стереотипів, які 
призводять до 
дискримінації 

 

дистанційного навчання (курсу дистанційного 

навчання Центру підвищення кваліфікації 

персоналу Національної академії ДПСУ. 

Термін виконання розробки та запровадження 
зазначених курсів у НАДПСУ – 25.08.2016 р. 

 

109. (п. 132, 133 

Плану МВС) 

Забезпечення 

ефективного 

розслідування 

злочинів, вчинених з 

мотивів расової, 

національної, 

релігійної та іншої 

нетерпимості, та 

притягнення винних 

осіб до 

відповідальності

 

1) затвердження 
протоколу/інструкції щодо 
прийняття заяви про вчинення 
кримінального правопорушення з 
урахуванням мотиву нетерпимості, 
зазначеного потерпілим 

затверджено 
відповідний 
протокол/інстру
кцію  

III квартал 
2016 р. 

Унесено зміни до додатку 3 Інструкції про 

порядок ведення єдиного обліку в органах поліції 

заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події, затвердженої 

наказом МВС України від 06.11.2015 № 1377.  

Зазначені зміни передбачають фіксацію факту 

звернення особи про вчинення правопорушення з 

мотивів нетерпимості (расової, національної 

належності, релігії чи переконань тощо).  

На сьогодні наказ МВС від 30.05.2016 № 438, 

яким передбачено вказані зміни, проходить 

державну реєстрацію в Міністерстві юстиції 

України. 

 2) розроблення та включення до 
програм навчання, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації 
працівників правоохоронних 
органів курсу з ефективного та 
належного розслідування злочинів 
на ґрунті нетерпимості 

розроблено курс 
та включено 
його до 
відповідних 
навчальних 
програм 

IV квартал 
2016 р. 

До варіативної частини навчального плану 

первинної професійної підготовки поліцейських, 

яких вперше прийнято на службу до поліції, 

включено предмет «Особливості кваліфікації та 

розслідування окремих категорій кримінальних 

проваджень», в якому передбачається вивчення 

тематики «Особливості кваліфікації та 

розслідування злочинів на грунті ненависті». 
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111. (п. 136 Плану 

МВС) Здійснення 

підготовки 

статистичних даних 

про порушення 

законодавства у 

сфері запобігання та 

протидії 

дискримінації та 

притягнення до 

відповідальності 

винних осіб 

6) запровадження збору 

статистичних даних та їх 

оприлюднення (звітність) щодо 

злочинів з мотивів нетерпимості 

здійснено збір та 

детальну 

статистику 

даних 

I квартал 

2016 р. 

Відповідно до вимог наказу Національної поліції 

України від 08.04.2016 № 299 запроваджено звіт за 

формою 1-РД «Звіт про кримінальні 

правопорушення, учинені на грунті расової, 

національної чи релігійної нетерпимості, досудове 

розслідування за якими здійснювалось слідчими 

органів Національної поліції України». 

Інформацію за 5 місяців цього року висвітлено 

на офіційному веб-сайті Національної поліції 

України. 

117. (п. 137 Плану 

МВС) 

Забезпечення прав 

учасників 

антитерористичної 

операції. Створення 

належних умов для 

реалізації та захисту 

прав учасників 

антитерористичної 

операції 

3-4) У межах компетенції взяти 

участь у розробленні 

Мінсоцполітики законопроекту 

про внесення зміни до статті 6 

Закону України «Про статус 

ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту» щодо 

надання статусу учасника бойових 

дій особам, залученим до складу 

добровольчих формувань, які не 

ввійшли до складу офіційних 

військових підрозділів, та проекту 

постанови Кабінету Міністрів 

України щодо компенсаційних 

виплат по інвалідності 

добровольцям та членам сімей 

загиблих добровольців, що були 

залучені до складу 

 У строки, 

погоджені 3 

Мінсоцполіт

ики, до 

кінця І 

кварталу 

2016 року 

На виконання заходів  повідомляємо, що в 

Управління у справах учасників антитерористичної 

операції проекти нормативно-правових актів від 

Мінсоцполітики та МОН України не надходили. 
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118. (п. 138 Плану 

МВС) 

Забезпечення прав 

учасників 

антитерористичної 

операції 

2) У межах компетенції взяти 

участь у розробленні Міноборони 

проектів нормативно-правових 

актів про внесення змін до 

законодавства щодо забезпечення 

прозорої та деталізованої 

процедури надання і позбавлення 

статусу учасника бойових дій 

(комбатанта). 

 У строки, 

погоджені 3 

Міноборони, 

до кінця II 

кварталу 

2016 року 

Управлінням у справах учасників 

антитерористичної операції опрацьовано 

надісланий Міністерством оборони України проект 

постанови Кабінету Міністрів України ―Про 

внесення змін до Порядку надання статусу 

учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення‖ та запропоновано ряд пропозицій до 

проекту даного нормативно-правового акту. 

 

 121.  . (п. 146 Плану 

МВС) Забезпечення 

створення належних 

умов для реалізації 

та захисту прав і 

свобод внутрішньо 

переміщених осіб 

8) У межах компетенції взяти 

участь у розробленні 

Мінсощюлітики спільно з іншими 

заінтересованими органами 

державної влади проекту 

постанови Кабінету Міністрів 

України про затвердження 

Положення про ведення реєстру 

(Єдиної інформаційної бази даних) 

про внутрішньо переміщених осіб 

з виділенням осіб за критерієм 

інвалідності, віку і тендерної 

приналежності, кваліфікації та 

іншими критеріями, а також з 

можливістю включення до реєстру 

відомостей про особливі потреби 

вимушених переселенців та в 

подальшому в межах компетенції 

забезпечити ведення вказаного 

реєстру. 

 У строки, 

погоджені з 

Мінсоцполіт

ики, до 

30.04.2016 

У разі надходження нормативно-правового акта 

про затвердження Положення про ведення реєстру 

(Єдиної інформаційної бази даних) про внутрішньо 

переміщених осіб ДМС в межах компетенції візьме 

участь в його опрацюванні. 

119. (п. 139 Плану 

МВС) 
Створення 

належних 

матеріально-

технічних умов для 

4) Спільно з Пенсійним фондом 

України та іншими 

заінтересованими органами 

державної влади забезпечити 

розроблення та подання на розгляд 

 До кінця II 

кварталу 

2016 року 

 

 

На виконання заходів  повідомляємо, що в 

Управління у справах учасників антитерористичної 

операції проекти нормативно-правових актів від 

Мінсоцполітики та МОН України не надходили. 
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учасників 

антитерористи чної 

операції на період її 

проведення 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(п. 140 Плану МВС) 

 

 

Кабінету Міністрів України 

проекту нормативно-правового 

акта, яким прирівнюються до 

військовослужбовців солдати-

резервісти, що загинули (померли), 

зникли безвісти або стали 

інвалідами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) У межах компетенції взяти 

участь у розробленні МОН 

програми забезпечення учасників 

антитерористичної операції з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У строки, 

погоджені 3 

МОН, до 

кінця П 

12 квітня 2016 року  ВерховноюРадою України був 

прийнятий Закон України „Про внесення змін до 

деяких законів України щодо соціального захисту 

резервістів, які постраждали внаслідок участі в 

антитерористичній операції, та членів їх сімей‖ 

(далі – Закон).  

Законом унесені відповідні зміни до Законів 

України „Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб‖, „Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист‖ і для резервістів, що стали 

інвалідами внаслідок виконання обов'язків служби 

у військовому резерві під час безпосередньої їх 

участі в антитерористичній операції чи 

забезпеченні її проведення, та членам сімей осіб, 

що загинули (померли) внаслідок виконання 

обов'язків служби у військовому резерві під час 

безпосередньої їх участі в антитерористичній 

операції чи забезпеченні її проведення, 

передбачено пенсійне забезпечення 

військовослужбовців та членів їх сімей, а також 

тавідповідні гарантії ветеранів військової служби. 

Крім того, на виконання Закону видано 

наказ МВС від 27.05.2016 № 431 „Про 

затвердження Схеми відповідності посад 

резервістів і військовослужбовців Національної 

гвардії України‖, який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 15 червня 2016 року 

за № 862/28992. 

 

На виконання заходів  повідомляємо, що в 

Управління у справах учасників антитерористичної 
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(п. 141 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (п. 142 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (п. 143 Плану МВС)   

інвалідністю та учасників 

Революції гідності з інвалідністю 

можливістю отримання нової 

освіти на бюджетній основі або 

небюджетній з поверненням 

коштів, передбачивши особливі 

умови вступу, зокрема проведення 

співбесіди, а також створення 

належних умов під час навчання 

(забезпечення навчальними 

7) У межах компетенції взяти 

участь у розробленні МОН 

законопроекту про внесення змін 

до Законів України «Про вищу 

освіту» та «Про статус ветеранів 

війни та їхні соціальні гарантії» 

щодо покращання забезпечення 

прав учасників антитерористичної 

операції з 

8) У межах компетенції взяти 

участь у розробленні МОН 

проекту програми безоплатної 

підготовка до вступу у вищі 

навчальні заклади та професійно- 

технічні навчальні заклади 

демобілізованих учасників 

антитерористичної операції, з 

передбаченням як освітньої 

частини, так і постійного 

психологічного супроводу 

демобілізованих бійців, а також 

стаціонарну та дистанційні форми 

підготовки, безоплатне 

забезпечення навчальними 

матеріалами тощо. 

9) У межах компетенції взяти 

участь у створенні Мінсоцполітики 

спільно з Державною службою у 

кварталу 

2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

У строки, 

погоджені 3 

МОН, до 

кінця П 

кварталу 

2016 року 

 

 

 

У строки, 

погоджені 3 

МОН, до 

кінця П 

кварталу 

2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

У строки, 

погоджені 3 

МОН, до 

кінця П 

кварталу 

операції проекти нормативно-правових актів від 

Мінсоцполітики та МОН України не надходили. 

ДСНС України готова взяти участь в 

опрацюванні в установленому порядку проекту 

програми забезпечення учасників 

антитерористичної операції з інвалідністю та 

учасників Революції гідності з інвалідністю 

можливістю отримання нової освіти на бюджетній 

основі або небюджетній з поверненням коштів. 

 

 

 

На виконання заходів  повідомляємо, що в 

Управління у справах учасників антитерористичної 

операції проекти нормативно-правових актів від 

Мінсоцполітики та МОН України не надходили. 

 

 

 

 

 

На виконання заходів  повідомляємо, що в 

Управління у справах учасників антитерористичної 

операції проекти нормативно-правових актів від 

Мінсоцполітики та МОН України не надходили. 

ДСНС України готова долучитися до 

розробки проекту програми безоплатної підготовки 

до вступу у ВНЗ та ПТНЗ демобілізованих 

учасників антитерористичної операції. 

 

 

 

 

 

 

На виконання заходів  повідомляємо, що в 

Управління у справах учасників антитерористичної 

операції проекти нормативно-правових актів від 
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справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної 

операції, іншими заінтересованими 

органами державної влади, 

Національним комітетом спорту 

інвалідів України,Українським 

центром з фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт» (за 

згодою) реєстру ветеранів 

антитерористичної операції, у тому 

числі тих, що отримали важкі 

поранення   

2016 року 

 

 

Мінсоцполітики та МОН України не надходили. 

 

120. (п. 144 Плану 

МВС) 

3) Розроблення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України з 

метою 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 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 

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 антитерорисшчної 
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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 

124. (п. 150 Плану 

МВС)  Створення 

ефективної системи 

звільнення 

заручників 

4) Розроблення проекту пос-танови 

КМУ, іншого нормативно-

правового акта, у якому 

передбачено можливість 

українських правоохоронних 

органів, інших органів, які можуть 

володіти відповідною інфо-

рмацією, здійснювати під-тримку в 

пошуку та наданні доказів юридич-

ному захисту щодо невину-ватості 

осіб, які насильно утримуються в 

місцях не-свободи на території РФ 

та тимчасово окупованій те-риторії 

АР Крим за від-сутності належних 

право-вих підстав 

Розроблено та 

затверд-жено 

пос-танову 

Кабінету 

Міністрів 

України, 

інший нор-

мативно- 

правовий акт 

надано якісні 

дока-зи право-

охоронними 

органами для 

супро-воду 

відпо-відних 

справ 

II 

квартал 

2016 р. 

Відповідно до статті 1 Закону України „Про 

Національну гвардію України‖ НГУ є військовим 

формуванням а не правоохоронним органом та не 

наділена повноваженнями здійснювати 

оперативно-розшукову діяльність. 

Станом на 24.06.2016 до Головного 

управління НГУ жодного проекту постанови 

Кабінету Міністрів України або іншого 

нормативно-правового акту у якому передбачено 

можливість українських правоохоронних органів, 

інших органів, які можуть володіти відповідною 

інформацією, здійсню-вати підтримку в пошуку та 

наданні доказів юридичному захисту щодо 

невинуватості осіб, які насильно утримуються в 

місцях несвободи на території РФ та тимчасово 

окупованій території АР Крим за відсутності 

належних правових підстав або іншої інформації 

про підготовку такого документа від СБУ чи інших 

компетентних органів не надходило. 

126. (п. 153 Плану 

МВС) . Вжиття 

необхідних заходів 

для захисту прав і 

свобод громадян 

України, у тому 

числі через доступні 

двосторонні та 

багатосторонні 

міжнародно-правові 

механізми 

6) розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту закону, 

передбачивши спрощений порядок 

оформлення гуманітарної 

допомоги під час переміщення 

через митний кордон та лінії 

зіткнення відповідно до типового 

закону про гуманітарну допомогу у 

кризових ситуаціях 

подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів 
України 
законопроект 

 

II квартал 

2016 р. 

Проект акта про спрощений порядок оформлення 
гуманітарної допомоги під час переміщення через 
митний кордон та лінії зіткнення відповідно до 
типового закону про гуманітарну допомогу у 
кризових ситуаціях від головного розробника не 
надходив. 

Разом з тим АДПСУ повідомлено МВС України 

листом № 0.23-7000/0/6-15 від 26.06.2015 про 

опрацювання в межах компетенції доручення КМУ 

від 23.06.2015            № 26384/0/1-15 щодо 

спрощення порядку перетину гуманітарними 
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вантажами лінії зіткнення через КПВВ під час їх 

доставляння на територію, де органи державної 

влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не 

у повному обсязі свої повноваження 

 

 

130. (п. 155 Плану 

МВС) 

. Забезпечення 

безпечних умов для 

добровільного 

переселення в інші 

регіони України 

громадян, які 

проживають у 

відповідних 

населених пунктах 

Донецької та 

Луганської областей 

1-4) внесення до зазначеного 
Тимчасового порядку змін з метою 
вдосконалення системи контролю за 
переміщенням осіб, транспортних 
засобів через лінію зіткнення у 
межах Донецької та Луганської 
областей, якими передбачатиметься: 

можливість переміщення осіб через 
лінію зіткнення за умови 
пред’явлення такими особами на 
контрольних пунктах в’їзду/виїзду 
документів, що посвідчують особу 
(для громадян України), або іншого 
документа, що його замінює (для 
іноземців та осіб без громадянства) 

скасування необхідності отримання 
фізичною особою попереднього 
дозволу для перетину лінії 
зіткнення 

створення єдиної електронної бази 

даних для контролю за 

переміщенням осіб, транспортних 

засобів через лінію зіткнення у 

межах Донецької та Луганської 

областей. Така база має містити 

перелік осіб, яким заборонено 

перетинати лінію зіткнення з 

обґрунтованих підстав (набуття 

відповідний 
нормативно-
правовий акт 
затверджено 

 

 

 

створено єдину 
електрону базу 
даних для 
контролю за 
переміщенням 
осіб, 
транспортних 
засобів через 
лінію зіткнення 
у межах 
Донецької та 
Луганської 
областей 

II квартал 

2016 р 

Упродовж звітного періоду проект відповідних 

змін до відповідного  нормативно-правового акту 

на опрацювання до ДМС не надходив. 

Крім того, з метою врегулювання питання 
переміщення громадян України, які досягай 16-
річного віку, через лінії зіткнення у межах 
Донецької та Луганської областей для оформлення 
паспорта громадянина України ДМС розроблено 
зразок довідки про подання документів для 
подальшого оформлення і отримання паспорта 
громадянина України, що засвідчує зазначені 
факти та є обставиною, яка враховується при 
переміщенні осіб через лінію зіткнення, та 
направлено до Штабу Антитерористичного центру 
при Службі безпеки України листом від 19.04.2016 
№ 6-2510/1-16. 

 

Пропозиції Адміністрації Держприкордонслужби 
України враховані в наказі першого заступника 
керівника АТЦ при СБУ  від 12.06.2015 №415 ог (зі 
змінами) 

 

 

 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=136476&cat_id=135945
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чинності вироком про вчинення 

злочину щодо особи, якій 

заборонено перетин лінії зіткнення 

тощо) 

130. (п. 158 Плану 
МВС) 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 

 

1) 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. 
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 ЗО 

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», які 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 дій. 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. 

131.  

(п. 158 Плану МВС) 

Забезпечення 

правового та 

соціального захисту 

осіб, яких визнано в 

1) Забезпечити розроблення 
та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту закону 
про внесення змін до Законів 
України ―Про правовий статус 
іноземців та осіб без 

 До кінця IV 

квартал 2016 

р. 

 

 

 

ДМС  розробляється проект закону про внесення 

змін до Закону України ―Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту‖ 

з метою визначення поняття інтеграції та 

інтеграційних заходів для біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту. 
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Україні біженцями 

або особами, які 

потребують 

додаткової о 

захисту; 

 урегулювання 

проблемних питань 

перебування 

іноземців та осіб без 

громадянства в 

Україні 

 

 

(п. 160 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

(п. 161 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

громадянства‖, ―Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту‖, яким 
визначено поняття інтеграції, її 
принципи, категорії мігрантів, які 
підпадають під інтеграційні заходи, 
сфери, у яких проводиться 
інтеграція, індикатори для оцінки 
успішності політики інтеграції, 
центральний орган виконавчої 
влади, відповідальний за 
формування та реалізацію політики 
у сфері інтеграції мігрантів 

3) За участю громадських та 
міжнародних організацій 
забезпечити створення 
інформаційно-консультаційних 
пунктів для надання 
консультаційних послуг мігрантам з 
урахуванням кращих світових 
практик та результатів реалізації 
пілотного проекту у м. Луцьку 

 

 

4) Забезпечити за участю 
Мінфіну, Мін’юсту та МЗС  
розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
законопроекту про внесення змін до 
Законів України ―Про імміграцію‖, 
―Про правовий статус іноземців‖ з 
метою закріплення надання статусу 
особи без громадянства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця I 

квартал 2017 

р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця II 

кварталу  

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДМС надіслано лист до Представництва МОМ в 

Україні з метою отримання інформації про кращі 

світові практики щодо утворення інформаційно-

консультаційних пунктів для мігрантів (лист ДМС  

№ 8-679/1-16 від 04.02.2016). 21 червня 2016 року 

отримано інформацію від Представництва МОМ, 

яка наразі опрацьовується. 

Пілотний проект, позитивні результати якого 

планується поширювати, реалізується у ЦНАПі 

м. Луцька в рамках транскордонного 

співробітництва за підтримки Республіки Польща 

без будь-якого залучення ДМС. 

 

 

ДМС розроблено проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства», метою 

якого є створення процедури визначення статусу 

особи без громадянства, що в подальшому надасть 

змогу для таких осіб законно перебувати на 

території України, отримати посвідку на тимчасове 

проживання, а за умови проживання на території У 

країни у зазначеному статусі понад 3 роки – 

отримати дозвіл на імміграцію. На даний час у 

зв’язку зі зміною складу Кабінету Міністрів 
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(п. 162 Плану МВС) 

 

 

 

(п. 163 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(п. 164 Плану МВС) 

 

 

 

5) Забезпечити за участю 
Мінфіну, Мін’юсту та МЗС  
розроблення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України з метою 
врегулювання механізму 
визначення (документування) 
статусу особи без громадянства 

6) Забезпечити за участю Мінфіну, 
Мін’юсту та МЗС  та інших 
заінтересованих органів 
розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту 
закону про внесення змін до статей 
30 та 31 Закону України ―Про 
Єдиний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус‖ з 
метою забезпечення відповідності 
проїзних документів осіб без 
громадянства стандартам ІКАО та 
збільшення строку дії посвідки на 
постійне проживання до п’яти років 
відповідно (з урахуванням 
Директиви Ради ЄС2003/109/EК від 
25 листопада 2003 р. ―Про статус 
громадян третіх країн, які 
проживають на довгостроковій 
основі‖, статті 8.2 із змінами від 
2011 року). 

7) Забезпечити за участю Мінфіну, 
Мін’юсту та МЗС розроблення та 
подання на розгляд Кабінету 

 

 

 

 

До кінця II 

кварталу  

2016 р. 

 

 

 

 

До кінця II 

кварталу  

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця II 

кварталу  

2016 р. 

України проект закону проходить процедуру 

повторного погодження. 

 

Розроблення проекту постанови буде можливим 

після прийняття Верховною Радою України Закону 

України «Про внесення змін до Закону України 

«Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства»». 

 

 

Проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо документів, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус, 

спрямованих на лібералізацію Європейським 

Союзом візового режиму для України» 

(реєстраційний № 3224) з метою забезпечення 

відповідності проїзних документів осіб без 

громадянства стандартам ІКАО та збільшення 

строку дії посвідки на постійне проживання до 

десяти років, 28 січня 2016 р. прийнятий 

Верховною Радою України у першому читанні. 

Готується до другого читання. 

Керівником  Управління правового забезпечення 

взято участь у  засіданні Комітету Верховної Ради 

України з питань інформатизації та зв’язку щодо 

підготовки зазначеного проекту до другого 

читання.   

ДМС була направлена пропозиція  щодо 

включення зазначеного законопроекту до переліку 

урядових законопроектів, які будуть запропоновані 

для першочергового розгляду на пленарних 

засіданнях Врховної Ради України в травні 2016 

року.     

 

 

 

Упродовж звітного періоду проект відповідного 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:132:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:132:0001:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:132:0001:0004:EN:PDF
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(п. 165 Плану МВС) 

 

 

(п. 166 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

(п. 167 Плану МВС) 

 

Міністрів України законопроекту 
про внесення змін до Закону 
України ―Про безоплатну правову 
допомогу‖ з метою внесення до 
переліку суб’єктів права на 
безоплатну вторинну правову 
допомогу осіб без громадянства — 
до моменту прийняття рішення про 
їх визнання та у разі, коли особа 
оскаржує рішення щодо статусу 
особи без громадянства (відповідно 
до зобов’язань України за 
Конвенціями ООН щодо осіб без 
громадянства та з урахуванням 
кращих практик ЄС). 

8) Здійснити в межах міжнародних 
проектів вивчення досвіду щодо 
документування та ідентифікації 
осіб без громадянства. 

9) Забезпечити внесення змін до 
Порядку оформлення і видачі 
паспорта громадянина України, 
затвердженого наказом МВС від 
13.04.2012 № 320, з метою 
спрощення і чіткого визначення 
доступу до процедури осіб, які після 
досягнення 18 років одержують 
паспорт уперше. 

 

 

10) Забезпечити можливість 
запровадження реєстру 
ідентифікаційних даних, у тому 
числі щодо осіб, які звертаються із 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця II 

кварталу  

2016 р. 

 

 

Через 3 

місяці після 

прийняття 

закону про 

внесення 

змін до 

статей 30 та 

31 Закону 

України 

«Про 

ЄДДР» 

 

 

Через 3 

місяці після 

прийняття 

закону про 

внесення 

нормативно-правового акту на опрацювання до 

ДМС не надходив. 

При цьому, ДМС вносила пропозицію визначити 

Мін’юст головним виконавцем цього заходу, що не 

було враховано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття 

Верховною Радою України Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства»». 

 

 

Після прийняття закону про внесення змін до 

статей 30 та 31 Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» ДМС 

в межах компетенції буде забезпечено участь в 

розроблені та внесенні змін до Порядку 

оформлення і громадянина України, затвердженого 

наказом МВС від 13.04.2012.  

№ 320. 

 

 

Після прийняття закону про внесення змін до 

статей 30 і 31 Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що 
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(п. 168 Плану МВС) 

 

 

 

 

(п. 169 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

(п. 170 Плану МВС) 

 

 

 

 

заявою про видачу паспорта вперше 
після досягнення 18 років або про 
видачу паспорта замість утраченого, 
зокрема шляхом визначення 
елементів перевірки, що 
запроваджується в межах цієї 
процедури 

 

11) Забезпечити внесення змін до 
Положення про посвідчення особи 
без громадянства для виїзду за 
кордон, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 
серпня 1995 р. № 610, з метою 
збільшення строку дії проїзних 
документів осіб без громадянства до 
10 років. 

12) Забезпечити розроблення 
нормативно-правового акта щодо 
порядку оформлення і видачі 
посвідчення особи без громадянства 
для виїзду за кордон. 

 

 

13) Забезпечити внесення змін до 
Порядку оформлення і видачі 
посвідки на постійне проживання та 
посвідки на тимчасове проживання, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 березня 
2012 р. № 251, з метою збільшення 
строку дії посвідки на постійне 

змін до 

статей 30 та 

31 Закону 

України 

«Про 

ЄДДР» 

 

 

 

через три 

місяці після 

прийняття 

закону про 

внесення 

змін до 

статей 30 та 

31 ЗУ «Про 

ЄДДР» 

 

через три 

місяці після 

прийняття 

закону про 

внесення 

змін до 

статей 30та 

31 ЗУ «Про 

ЄДДР» 

 

через три 

місяці після 

прийняття 

закону про 

внесення 

змін до 

статей 30 та 

31 ЗУ «Про 

ЄДДР» 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» ДМС 

в межах компетенції буде взято участь в 

опрацюванні питання щодо можливості 

запровадження реєстру ідентифікаційних даних, у 

тому числі щодо осіб, які звертаються із заявою 

про видачу паспорта вперше після досягнення 18 

років або видачу паспорта замість утраченого, 

зокрема шляхом визначення елементів перевірки, 

що запроваджується в межах цієї процедури. 

 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт як 

неактуальний, оскільки з 1 січня 2016 року  особи 

без громадянства документуються проїзними 

документами відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 07.05.2014 № 153. 

 

 

 

 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт як 

врегульований .Кабінетом Міністрів України 

прийнято постанову від 07.05.2014 № 153 «Про 

затвердження зразка бланка, технічного опису та 

Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, 

вилучення, повернення державі, знищення 

посвідчення особи без громадянства для виїзду за 

кордон з безконтактним електронним носієм». 

 

 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 

оскільки пунктом 9 вказаного Порядку 

передбачено, що строк дії посвідки на постійне 

проживання не обмежується; вона підлягає обміну 

в разі досягнення особою 25- і 45-річного віку. 
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(п. 171 Плану МВС) 

 

 

 

 

(п. 172 Плану МВС) 

 

 

 

 

(п. 174 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проживання до п’яти років. 

14) Забезпечити проведення спільно 
з Мін’юстом, органами місцевого 
самоврядування, представниками 
УВКБ ООН та його виконавчих 
партнерів ідентифікаційних заходів 
у шести пілотних областях України 
щодо виявлення осіб, які не мають 
документів, що посвідчують особу і 
громадянство. 

15) провести тренінги для 
співробітників ДМС та центрів з 
надання безоплатної правової 
допомоги щодо ідентифікації та 
наданні правової допомоги особам 
без громадянства. 

 

17) Спільно з Мінсоцполітики, 
МОН, МОЗ, іншими 
заінтересованими органами 
державної влади забезпечити 
розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України проекту 
закону про внесення змін до Закону 
України ―Про біженців та осіб, що 
потребують додаткового або 
тимчасового захисту‖, які 
передбачають систему 
індивідуальних інтеграційних 
заходів для біженців та осіб, що 
потребують додаткового захисту, 
фінансову підтримку біженців за 
умови виконання індивідуальних 
інтеграційних планів тощо. 

 

Упродовж 

2016 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упродовж 

2016 року  

 

 

 

 

 

До кінця 

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця 

2018 року 

 

 

 

ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття 

Верховною Радою України  Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства». 

 

 

 

 

 

Проведення таких тренінгів буде актуальним після 

прийняття Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства» та затвердження Кабінетом 

Міністрів України порядку розгляду заяв про 

отримання статусу особи без громадянства. 

 

 

 

ДМС  розробляється проект закону про внесення 

змін до Закону України ―Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту‖ 

з метою визначення поняття інтеграції та 

інтеграційних заходів для біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказом МВС від 17.12.2015 № 1586 затверджено 

Положення про Центр соціальної інтеграції 
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(п. 175 Плану МВС) 

 

 

 

 

(п. 176 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

(п. 178 Плану МВС)  

 

 

 

  

 

 

18) Спільно з Мінсоцполітики, 
МОН, МОЗ, іншими 
заінтересованими органами 
державної влади утворити центри 
соціальної інтеграції для біженців та 
осіб, які потребують додаткового 
захисту, мігрантів з метою надання 
комплексу послуг з інтеграції та 
соціально-психологічної адаптації. 

19) У межах компетенції взяти 
участь у забезпеченні розроблення 
та впровадження МОН повного 
навчально-методичного комплексу 
для вивчення української мови як 
іноземної у загальноосвітніх 
навчальних закладах дітьми 
мігрантів, біженців, осіб, які 
отримали додатковий захист та які 
навчаються у цих закладах. 

21) У межах компетенції взяти 
участь у забезпеченні 
запровадження МОН видачі 
відповідного документа 
(сертифіката) про успішне 
закінчення курсів вивчення 
української мови як іноземної, який 
визнаватиметься у процедурах щодо 
прийняття до громадянства України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця ІІ 

кварталу 

2017 року 

біженців та осіб, які потребують додаткового 

захисту, Державної міграційної служби України, 

який зареєстровано в Мін’юсті 03.03.2016 року за 

№ 337/28467. Упродовж звітного періоду здійснено 

огляд приміщень, запропонованих Фондом 

держмайна та Департаментом комунальної 

власності Київської міськдержадміністрації. Однак, 

запропоновані об’єкти не придатні для розміщення 

таких центрів 

 

ДМС буде надіслано лист до МОН та висловлено 

готовність взяти участь у межах компетенції у 

вирішенні цього питання. 

 

 

 

 

 

 

У разі надходження відповідного нормативного 

документа про запровадження МОН видачі 

документа (сертифіката) про успішне закінчення 

курсів вивчення української мови як іноземної, 

який визнаватиметься у процедурах щодо 

прийняття до громадянства України, ДМС в межах 

компетенції візьме участь у його опрацюванні. 

132.  

(п. 179 Плану МВС)  

Внесення змін до 

статті 13 Закону 

України ―Про 

1) Спільно з іншими 
заінтересованими органами 
державної влади забезпечити 
розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до статті 13 Закону України ―Про 

 До кінця 

2016 року 

 

 

 

 

 

Проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо документів, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус, 

спрямованих  на лібералізацію Європейським 

Союзом візового режиму для України» 

(реєстраційний № 3224) 28 січня 2016 р. прийнятий 
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Єдиний державний 

демографічний 

реєстр та 

документи, що 

підтверджують 

громадянство 

України, 

посвідчують особу 

чи її спеціальний 

статус‖ 

 

 

 

 

 

(п. 180 Плану МВС)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(п. 181 Плану МВС)  

Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус‖ з метою 
включення до переліку документів 
посвідчення особи, що потребує 
додаткового захисту, та проїзного 
документа особи, що потребує 
додаткового захисту, збільшення у 
статті 34 зазначеного Закону 
кількості сторінок проїзного 
документа біженця з 16 до 32 та 
вилучення інформації про 
громадянство біженця відповідно 
до стандартів ICAO доповнення 
зазначеного Закону статтею 36, у 
якій передбачити опис проїзного 
документа особи, що потребує 
додаткового захисту. 

2) Спільно з Мінсоцполітики, 
МОН, іншими заінтересованими 
органами державної влади 
забезпечити розроблення та 
подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту закону 
про внесення змін до Закону 
України «Про громадянство» з 
метою передбачення права 
іноземців та осіб без громадянства, 
яких визнано в Україні особами, які 
потребують додаткового захисту, 
бути прийнятими до громадянства 
України. 

 

3) У межах компетенції взяти 
участь у забезпеченні розроблення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця 

2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця ІІІ 

кварталу 

2016 року 

Верховною Радою України у першому читанні та 

включений до Порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий-липень 2016 року). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статтею 106 Конституції України визначено, що 

питанні прийняття до громадянства України 

належать до повноважень Президента України. 

Пропозиції Президентові України щодо прийняття 

до громадянства України вносить Комісія при 

Президентові України з питань громадянства. 

У зв'язку з цим, до Комісії на опрацювання було 

надіслано розроблений ДМС проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України 

«Про громадянство України» (щодо удосконалення 

окремих положень)», яким 

передбачено право іноземців та осіб без 

громадянства, яких визнано в Україні особами, які 

потребують додаткового захисту, реалізовувати 

своє право на громадянство. 

 

 

У відповідь на лист Мінрегіону 
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(п. 182 Плану МВС)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінрегіоном, Мінсоцполітики та 
Мінфіном спільно з іншими 
заінтересованими органами 
державної влади проекту закону про 
внесення змін до Закону України 
―Про житловий фонд соціального 
призначення‖ щодо надання 
соціального житла біженцям та 
особам, які потребують додаткового 
захисту, нарівні з громадянами 
України, а також проекту постанови 
Кабінету Міністрів України про 
внесення змін до Державно цільової 
соціально-економічної програми 
будівництва (придбання) 
доступного житла на 2010—2017 
роки (постанова Кабінету Міністрів 
України  
від 11 листопада 2009 р. № 1249) з 
метою врахування інтересів 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту. 

4) Спільно з Мінсоцполітики 
та іншими заінтересованими 
органами державної влади 
забезпечити розроблення та подання 
на розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту закону про 
внесення змін до Законів України 
―Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних 
дітей‖, ―Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в 
Україні‖, ―Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус‖ та проектів 
інших нормативно-правових актів, 
що регулюють питання місця  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця II 

кварталу 

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця IV 

від 13.06.2016 №7/9-7026 ДМС запропоновано 

унести зміни до Закону України «Про житловий 

фонд соціального призначення», поширивши його 

дію на біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту (лист ДМС від 17.06.2016  

№ 8-3946/1-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання потребує додаткового вивчення у зв’язку 

із запровадженням нової системи реєстрації місця 

проживання органами місцевого самоврядування, 

починаючи з квітня поточного року. 
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(п. 183 Плану МВС)  

 

 

 

 

 

 

 

(п. 184 Плану МВС)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (п. 186 Плану МВС)  

 

5) Забезпечити розроблення 
та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України законопроекту 
про внесення змін до статей 26—30 
Закону України ―Про правовий 
статус іноземців та осіб без 
громадянства‖, передбачивши 
необхідність аналізу умов 
приймаючої сторони (країни 
походження, країни постійного 
проживання чи перебування або 
третьої безпечної країни) в рамках 
процедури примусового повернення 
та примусового видворення. 

6) Забезпечити розроблення 
та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту закону 
про внесення змін до Закону 
України ―Про статус біженців та 
осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту‖, що 
передбачали б впровадження 
толерантного статусу для шукачів 
притулку, які перебувають у 
процедурі визначення їх статусу 
більше ніж п’ять років. Такий 
статус повинен надати право 
тимчасового проживання на 
території України протягом не 
менш як п’ять років і повинен 
убезпечити таку особу від 
можливого повернення до країни 
походження/постійного 
проживання. 

12) Забезпечити відкриття 
пункту тимчасового розміщення 
для дітей без супроводу 
дорослих та жінок-біженок із 

квартал 2016 

р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 До кінця  

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця IV 

кварталу 

2017 р  

 

 

 

 

У структурі центрального апарату ДМС утворено 

сектор аналізу інформації по країнах походження, 

який здійснює збір та узагальнення інформації 

щодо країн походження біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів. 

Узагальнена інформація надсилається до 

територіальних органів ДМС для використання у 

роботі з мігрантами при прийнятті рішень 

відповідно до статей 26-30 ―Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства‖. 

 

 

 

 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 

оскільки всі категорії іноземців та осіб без 

громадянства на даний час можуть урегулювати 

свій статус у рамках діючого законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання цього пункту буде можливим після 

введення в експлуатацію Пункту тимчасового 

розміщення біженців у м. Яготині (Київська 

область). На даний час у зв’язку з прийняттям 
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(п. 187 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

дітьми, що шукають притулку, у  
м. Яготині (Київська область). 

 

 

13-14) Спільно з Мінсоцполітики та 
іншими заінтересованими органами 
державної влади забезпечити 
розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до статті 5 Закону України ―Про 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового 
захисту‖, та проектів відповідних 
підзаконних нормативно-правових 
актів, передбачивши, що основним 
державним органом, який 
відповідає за влаштування і захист 
дитини, розлученої із сім’єю, є 
орган опіки та піклування, а не 
центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну 
політику у сфері біженців та осіб, 
які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, а також 
урегулювання на законодавчому 
рівні питання щодо повноважень 
законного представника дитини, 
розлученої із сім’єї, до набуття нею 
відповідного статусу або 
досягнення повноліття.  

 

 

 

 

 

 

 

До кінця  

IV квартал 

2016 р. 

Яготинською міською радою Київської області 

рішення від 17.03.2016 №210-05-VII «Про 

скасування рішень Яготинської міської ради», 

якими скасовані дозвільні рішення щодо земельної 

ділянки ПТРБ, ДМС подано відповідний 

адміністративний позов до Шевченківського 

районного суду м. Києва. 

 

ДМС розробляються зміни до Закону України 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту», у контексті чого 

вивчається питання щодо визначення органу опіки 

та піклування основним державним органом, який 

відповідає за влаштування і захист дитини, 

розлученої із сім’єю. Разом з цим, ДМС у межах 

компетенції взято участь у розроблені проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про 

особливості соціального захисту дітей, розлучених 

із сім’єю, які не є громадянами України». Вказаний 

проект акта, розроблений Мінсоцполітики, 

погоджено ДМС із зауваженнями та надіслано до 

МВС для погодження позиції Міністром (лист 

ДМС від 20.05.2016№ 8-3294/1-16). 

133.  

(п. 190 Плану МВС) 

Забезпечення 

3) затвердження Порядку 
виявлення дітей, розлучених із 
сім’єю, та взаємодії органів 

прийнято 
постанову 
Кабінету 

I квартал 
2016 р. 

Надано пропозиції до проекту постанови 

Кабінету Міністрів України «Про особливості 

соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю в 
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належних умов для 

звернення особи про 

визнання її 

біженцем або 

особою, яка 

потребує 

додаткового 

захисту, особливо 

дитині, розлученій із 

сім’єю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування під час 
здійснення їх соціального захисту, 
у якому передбачено, зокрема, 
механізм призначення таким дітям 
законного представника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Забезпечити розроблення 

Міністрів 
України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україні», розробленого Міністерством соціальної 

політики України.  

Адміністрацією Держприкордонслужби України 

спільно із зацікавленими органами виконавчої 

влади у межах компетенції опрацьовано 

розроблений Мінсоцполітики  проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про особливості 

соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, 

які не є громадянами України», проект Змін, що 

вносяться до Порядку провадження органами опіки 

та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, та проект Порядку взаємодії 

державних органів та органів місцевого 

самоврядування при виявленні дітей, розлучених із 

сім’єю, які не є громадянами України. 

Проекти зазначених Постанови та Змін 

погоджені Адміністрацією Держприкордонслужби 

України без зауважень, а проект Порядку взаємодії 

державних органів та органів місцевого 

самоврядування при виявленні дітей, розлучених із 

сім’єю, які не є громадянами України, погоджений 

із зауваженнями (за результатами погодження в 

МВС) та надісланий на адресу Мінсоцполітики 

вих. № 0.43-7258/0/6-16 від 17.06.2016. 

 

ДМС погоджено із зауваженнями проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про 

особливості соціального захисту дітей, розлучених 

із сім’єю, які не є громадянами України», 

розроблений Мінсоцполітики, та листом ДМС від 

20.05.2016№ 8-3294/1-16 надіслано до МВС для 

погодження позиції Міністром внутрішніх справ 

України. 

 

 



50 
 

 

(п. 188 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (п. 189 Плану МВС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (п. 191 Плану МВС) 

 

 

та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту закону 
про внесення змін до статті 8 
Закону України ―Про статус 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового 
захисту‖, якими передбачено 
невідповідність зібраних 
документів вимогам, які 
висуваються до заяв про звернення 
за захистом в Україні, як єдину 
можливу підставу для відмови у 
прийнятті рішення про 
оформлення документів, 
передбачивши що на стадії 
вирішення питання про 
оформлення документів заява про 
звернення за захистом по суті не 
розглядається. 

2) Забезпечити розроблення 
та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту закону 
про внесення змін до статті 10 
Закону України ―Про статус 
біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового 
захисту‖, а також проектів 
відповідних підзаконних 
нормативно-правових актів, якими 
передбачено, що посвідчення 
біженця видавалося на такий 
самий строк, як і документ, який 
посвідчує особу громадянина 
України. 

 
4)Забезпечити розроблення та 
подання на розглядКабінету 
Міністрів України проекту закону 
про внесення змін до статті 5 
Закону України ―Про статус 

 

До кінця 
2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До кінця 
2016 р. 

 

 

 

 

 

 

До кінця 
2016 р. 

 

 

ДМС розробляються зміни до Закону України 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту», у контексті чого 

переглядаються підстави відмови у прийнятті заяви 

про визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту, та розглядається питання 

щодо можливого внесення відповідних змін до 

статті 8 Закону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 

оскільки аналіз практики видачі посвідчень 

біженця у європейських країнах показує, що такі 

документи видаються у середньому строком на 

п’ять років і їх термін дії не прив’язаний до 

документів, що видаються громадянам цих держав. 

У випадку надання іншої інформації з цього 

питання, ДМС готова її вивчити додатково та 

вносити відповідні зміни. 

 

 

 

 

 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 

оскільки вказана стаття Закону не містить 

обмежень щодо подання заяви про визнання 

біженцем або особою, яка потребує додаткового 
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  (п. 192 Плану 

МВС)    

біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового 
захисту‖, якими передбачити право 
особи подати заяву про визнання її 
біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту, незалежно від 
мети її прибуття в Україну та 
легальності її перебування на 
території України станом на 
момент подачі заяви. 

 
5) Спільно з 

Мінсоцполітики забезпечити 
розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
проекту Закону щодо 
врегулювання проведення 
міграційної амністії, в якому 
враховано осіб, що отримали 
відмову в наданні статусу, але не 
можуть бути повернені на 
батьківщину (біженці де-факто), 
для виводу цих осіб з тіньового 
сектору економіки, збільшення 
податкових надходжень, розвитку 
економіки та звуження бази для 
криміналу та корупції, припинення 
порушень прав людини та для 
забезпечення Кабінету Міністрів 
України інформацією про реальну 
кількість мігрантів, їх склад, 
шляхи проникнення в Україну, 
регіони розміщення та сфери 
зайнятості, використання 

 

 

 

 

 

 

До кінця I 
кварталу 
2017 р. 

захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 

оскільки вказане питання потребує детального 

додаткового вивчення. У 2008 році була зроблена 

спроба проведення легалізації тієї категорії 

іноземців, яка могла підтвердити необхідність 

свого проживання в Україні. Для цього був 

розроблений відповідний нормативно-правовий 

акт, але в ході його опрацювання та узгодження 

дійшли висновку щодо передчасності такої 

кампанії. Крім цього, проведення міграційної 

амністії може мати вплив на стан національної 

безпеки країни, а відповідно має бути схвалено 

(узгоджено з) Радою національної безпеки та 

оборони України. 

 

   

Директор Департаменту формування політики 

щодо підконтрольних Міністрові органів влади  
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	h.44b1pqammy7
	h.8squr8jfmgmq

