
Стан виконання МЗС Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року 

(ІІ квартал 2016 р.) 

 

Найменування 
очікуваного результату 

(відповідно до 
Національної стратегії) 

 

Найменування заходу, 
спрямованого на 

досягнення очікуваного 
результату 

 
Індикатор досягнення 

 
Строк виконання 

 
Відповідальні за 

виконання 

 
Стан виконання 

1. 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 

1) розроблення та 
подання на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України законопроекту 
про ратифікацію 
Європейської конвенції 
щодо відшкодування 
збитку жертвам 
насильницьких злочинів 

законопроект внесено 
на розгляд Кабінету 
Міністрів України 

IV квартал 2016 р. МЗС 
Мін’юст 
Консультаційна місія 
Європейського Союзу в 
Україні  
(за згодою) 

МЗС готове опрацювати 
відповідний 
законопроект, після 
його надходження 

3. 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 

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 
антитерористичної 

I квартал 2016 р. Міноборони 
Мін’юст 
МЗС 
МВС 
СБУ (за згодою) 
інші заінтересовані 
органи державної 
влади 
Уповноважений 
Верховної Ради України 
з прав людини (за 
згодою) 
представники 

МЗС України погоджено 
проект відповідної 
постанови КМУ із 
зауваженнями, 
направленими на 
адресу Міністерства 
оборони 



2 

 

операції із залученням 
органів державної 
влади, правоохоронних 
органів, представників 
міжнародних 
організацій 

операції, 
спостерігається 
зменшення кількості 
випадків порушення 
норм міжнародного 

міжнародних та 
неурядових організацій 
(за згодою) 

45. Створення умов для 
забезпечення виборчих 
прав людей з 
інвалідністю 

вивчення міжнародного 
досвіду щодо 
забезпечення права 
голосу недієздатних 
громадян (осіб) з 
урахуванням специфіки 
інституту 
недієздатності, подання 
Кабінетові Міністрів 
України пропозицій за 
результатами 
проведеного аналізу 

подано на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України відповідні 
пропозиції 

2016 рік Мінсоцполітики 
МЗС 
Мін’юст 
Центральна виборча 
комісія (за згодою) 

Проводиться збір 
інформації від 
закордонних установ 
України. Отриману 
інформацію буде 
передано до 
Мінсоцполітики до 
кінця серпня ц.р. 

88. Створення умов, 
необхідних для 
запобігання та протидії 
усім формам 
гендерного насильства 
та торгівлі людьми 

5) забезпечення 
провадження діяльності 
міжвідомчої 
координаційної ради 
(робочої групи) з питань 
протидії торгівлі 
людьми і регіональних 
координаційних рад з 
питань протидії торгівлі 
людьми 

проведено не менш як 
чотири засідання на рік 

перше засідання 
проведено не пізніше 
ніж через три місяці з 
дня прийняття 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
Національ-ної стратегії у 
сфері прав людини на 
період до 2020 року 

Мінсоцполітики 
МВС 
Національна поліція 
МЗС 
МОН 
Мін’юст 
Мінекономрозвитку 
Мінінфраструктури 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
СБУ (за згодою 

2 червня 2016 р. в МЗС 
України відбулось 
засідання Керівного 
комітету з питань 
реалізації Плану дій 
Ради Європи для 
України на 2015-2017 
рр. (далі – План дій) за 
участю Віце-прем’єр-
міністра України з 
питань європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції І.Климпуш-
Цинцадзе, 
представників органів 
влади України та 
представників Ради 
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Європи. У рамках 
підготовки участі Віце-
прем’єр-міністра у 
заході МЗС надало 
пропозиції до виступу та 
необхідні інформаційні 
матеріали. Важливим 
аспектом діяльності РЄ, 
до якого було 
привернуто увагу як  з 
боку Віце-прем’єр-
міністра, так і 
заступника Міністра 
закордонних справ 
України стала сфера 
захисту прав жінок, 
боротьби з насильством 
щодо жінок, домашнім 
та сексуальним 
насильством. Делегація 
РЄ висловила підтримку 
позиції української 
сторони щодо 
необхідності 
подальшого сприяння 
Україні на цих напрямах 
з урахуванням поточної 
ситуації на Сході 
України, проведення 
АТО, проблематики 
внутрішньо 
переміщених осіб.  
Також протягом 
звітного період, МЗС 
брало участь у низці 
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заходів в рамках 
просування процесу 
ратифікації Конвенції 
Ради Європи про 
запобігання насильству 
стосовно жінок і 
домашньому 
насильству та боротьбу 
з цими явищами (далі - 
Стамбульська 
Конвенція). Зокрема, у 
квітні ц.р. у Страсбурзі 
представники ППУ при 
РЄ разом із українською 
делегацією (депутати 
ВРУ та представник 
Мінсоцполітики) брали 
участь у у 3-му засіданні 
Комітету сторін 
Стамбульської 
конвенції, в ході якого 
було представлено та 
обговорено заходи, 
вжиті Україною для 
ратифікації 
Стамбульської 
конвенції. ППУ при РЄ 
також надало сприяння 
делегації з метою 
налагодження 
співробітництва з 
органами Ради Європи, 
зокрема, із Групою 
експертів з дій проти 
насильства стосовно 
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жінок і домашнього 
насильства (ГРЕВІО) і 
Комітетом сторін 
Конвенції. 
З метою підвищення 
обізнаності про 
Стамбулську конвенцію, 
МЗС підтримало 
ініціативу Ла-Стради та 
спільно з Офісом РЄ в 
Україні брало участь у 
розробці концепції 
підготовки відповідних 
відеороликів.   
15 червня ц.р. 
представник МЗС взяв 
участь у засіданні 
Комітету Верховної 
Ради України у 
закордонних справах 
під час якого було 
розглянуто питання 
щодо стану підготовки 
до Стамбульської 
конвенції. ВРУ було 
відповідно 
поінформовано про 
позицію МЗС щодо 
згаданого питання.  
МЗС опрацьовано, 
розроблені 
Міністерством 
соціальної політики 
України законопроекти 
«Про запобігання та 
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протидію домашньому 
насильству» (погоджено 
із низкою зауважень) та 
«Про ратифікацію 
Конвенції Ради Європи 
про запобігання 
насильству стосовно 
жінок і домашньому 
насильству та боротьбу 
з цими явищами» 
(погоджено без 
зауважень). 
На міжнародній арені 
Україна надає 
особливого значення 
питанню жінок, миру та 
безпеки. Відповідно, 
делегація України 
протягом звітного 
періоду неодноразово 
брала участь у 
засіданнях Ради 
Безпеки ООН, 
присвячених цій 
тематиці.   
В рамках цих засідань, а 
також загалом в 
контактах з 
представниками країн в 
ООН та ОБСЄ окрема 
увага приділяється 
обміну досвідом щодо 
реалізації резолюції РБ 
ООН 1325 «Жінки, мир, 
безпека».  
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Крім цього, 
представники МЗС 
брали участь у низці 
заходів, представленні 
позиції та підготовці 
матеріалів з даної 
тематики на 
національному рівні.                     
7 червня ц.р. взято 
участь у зустрічі робочої 
групи в рамках 
Громадської ради з 
гендерних питань при 
МФО «Рівні 
можливості» у 
Верховній Радиі 
України, в ході якої 
обговорювалось 
питання реалізації 
Україною 
Національного плану 
дій з питань резолюції 
РБ ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека».  
Було підготовлено, в 
межах компетенції МЗС, 
пропозиції до виступу 
Віце-прем’єр-міністра з 
питань європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції І.О.Климпуш-
Цинцадзе під час 
конференції «Реалізація 
Україною 
Національного плану 
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дій з питань резолюції 
РБ ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека» та 
відповідні 
інформаційно-довідкові 
матеріали, а також 
взято участь у цьому 
заході, який відбувся 23 
червня ц.р. 
 
2. Торівля людьми. 
МЗС взяло участь у 
низці засідань робочої 
групи з питань протидії 
торгівлі людьми, які 
відбулись протягом 
березня-червня ц.р. під 
егідою координатора 
проектів ОБСЄ. Від МЗС 
участь у роботі цієї 
групи беруть 
представники ДКС та 
ДМО. У ході засідань 
було опрацьовано 
наступні питання: 
- підготовка до 
проведення 
Міжвідомчої ради з 
питань сім’ї, гендерної 
рівності, 
демографічного 
розвитку, 
попередження 
насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі 
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людьми, присвяченої 
присвячена тематиці 
торгівлі людьми 
(відбулась 29.03.2016 
р.); 
- приведення у 
відповідність 
визначення «торгівля 
людьми» в законі до 
визначення «торгівля 
людьми» Конвенції РЄ 
про заходи щодо 
протидії торгівлі 
людьми; 
- включення до 
проекту ЗУ «Про 
внесення змін до ЗУ 
«Про протидію торгівлі 
людьми» заходів, 
стосовно убезпечення 
жінок та дівчат з 
інвалідністю від 
сексуального 
насильства та 
експлуатації (пункт 88.2 
Плану заходів з 
реалізації 
Національного стратегії 
у сфері прав людини); 
- внесення до 
довідки про звернення 
за статусом та довідки 
про встановлення 
статусу відомостей про 
місце перебування або 
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проживання 
постраждалої особи; 
- включення до 
проекту закону норми 
щодо періоду 
обдумування 
відповідно до статті 13 
Конвенції РЄ про заходи 
щодо протидії торгівлі 
людьми.  
 
Також в рамках 
підготовки та участі у 
засіданнях групи МЗС 
готувало  інформаційно-
аналітичні матеріали 
щодо виконання 
рекомендацій Групи 
експертів з питань 
протидії торгівлі 
людьми (ГРЕТА) 
стосовно імплементації 
Україною вимог 
Конвенції Ради Європи з 
протидії торгівлі 
людьми за період 2014 
р. -                       І квартал 
2016 р. у частині 
рекомендацій та 
пропозицій експертів 
ГРЕТА, а також 
додаткових заходів, які 
здійснювались по лінії 
МЗС за вказаний 
період.  
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12 травня 2016 р. у 
Києві відбувся круглий 
стіл з експертами 
GRETA, які перебували в 
Україні з робочим 
візитом 11-12 травня 
ц.р. Метою круглого 
столу  було проведення 
консультацій з 
представниками 
центральних органів 
виконавчої влади, 
міжнародних та 
громадських 
організацій, які залучені 
до протидії торгівлі 
людьми в Україні. 
Представники ДМО та 
ДКС МЗС взяли участь у 
заході. Одним з 
важливих елементів в 
рамках підготовки та 
проведення круглого 
столу був акцент на 
Плані дій з реалізації  
Національної стратегії у 
сфері прав людини, 
який передбачає заходи 
з метою виконання 
розділу Стратегії, 
присвяченому 
питанням протидії 
торгівлі людьми. 

89. Удосконалення 2) проведення заходів з кількість жертв торгівлі постійно Мінсоцполітики Відповідно до плану-
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системи надання 
допомоги жертвам 
злочинів, пов’язаних із 
торгівлею людьми 

виявлення та 
ідентифікації жертв 
торгівлі людьми та 
надання їм допомоги 
відповідно до програми 
реабілітації 

людьми, які отримали 
допомогу та послуги 
відповідно до програми 
реабілітації 

МВС 
Національна поліція 
МЗС 
МОН 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
СБУ (за згодою) 
Держстат 
місцеві 
держадміністрації 

графіку підвищення 
кваліфікації працівників 
дипломатичної служби 
на 2016 рік, 
затвердженого наказом 
МЗС України від 
10.02.2016 р. № 32, з 26 
травня по 17 червня 
2016 року в приміщенні 
Дипломатичної академії 
України було проведено 
тематичний семінар з 
практики консульської 
роботи для кандидатів 
на заміщення 
консульських посад в 
закордонних 
дипломатичних 
установах. 
В рамках семінару 30-31 
травня ц.р. 
представниками 
Міжнародної організації 
з міграції та 
Мінсоцполітики України 
було проведено тренінг 
«Ідентифікація та 
надання допомоги 
особам, які 
постраждали від 
торгівлі людьми, 
фахівцями консульської 
служби».  
Проведення 
зазначеного заходу 
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мало на меті 
підвищення рівня 
підготовки працівників 
дипломатичної служби 
для роботи на 
консульському напрямі 
в закордонних 
дипломатичних та 
консульських установах 
України у питаннях 
виявлення та 
ідентифікації жертв 
торгівлі людьми. 
Проведення таких 
тематичних тренінгів на 
постійній основі та 
надання Міжнародною 
організацією з міграції 
інформаційних 
матеріалів за 
Програмою протидії 
торгівлі людьми в 
Україні для 
розповсюдження в 
консульських установах 
України за кордоном 
дозволить покращити 
фаховість роботи 
консульських посадових 
осіб в питаннях 
забезпечення захисту 
прав та інтересів 
громадян України. 

105. Забезпечення 
комплексності та 

5) з метою внесено зміни до 
офіційного 

III квартал 2016 р МЗС листом МЗС № 72/14-
612-520 від 26.02.2016 
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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 

забезпечення 
відповідності норм та 
положень 
національного 
законодавства 
офіційному перекладу 
Конвенції ООН про 
права інвалідів і 
Факультативного 
протоколу до неї та 
усунення 
дискримінаційної 
складової понять 
внесення змін щодо 
заміни слів “інвалід” та 
“особа з обмеженими 
фізичними 
можливостями” (у 
значенні “людина з 
інвалідністю”) словами 
“людина з 
інвалідністю”, а також 
інших конструкцій, у 
тому числі до: 
офіційного перекладу 
Конвенції ООН про 
права інвалідів і 
Факультативного 
протоколу до неї 

 

україномовного 
перекладу Конвенції 
ООН про права інвалідів 
і Факультативного 
протоколу до неї 

Мінсоцполітики Мінсоцполітики було 
надіслано оновлений 
офіційний переклад 
українською мовою 
згаданих міжнародних 
документів 
 
забезпечено у 
встановленому порядку 
погодження, 
підготовленого 
Міністерством 
соціальної політики 
проекту Закону про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
ратифікацію Конвенції 
про права інвалідів і 
Факультативного 
протоколу до неї», 
внесеного до порядку 
денного засідання 
Комітету Верховної 
Ради України у 
закордонних справах, 
яке відбудеться 6 липня 
2016 року.  
У травні 2016 р. МЗС 
України погодило 
зазначений 
законопроект без 
зауважень, виходячи з 
того, що згадані зміни 
необхідні як з точки 
зору термінології, що 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1767-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1767-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1767-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1767-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1767-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1767-17


15 

 

використовується у 
Національній стратегії у 
сфері прав людини на 
період до 2020 року та 
плану заходів з її 
реалізації, так і 
термінології, що 
застосовується 
міжнародними 
організаціями - 
«persons with 
disabilities», зокрема 
ООН та Радою Європи. 

124. Створення 
ефективної системи 
звільнення заручників 

1) розроблення та 
проведення 
інформаційної кампанії, 
спрямованої 
насамперед на іноземні 
країни, щодо громадян 
України, які насильно 
утримуються в місцях 
несвободи на території 
Російської Федерації та 
тимчасово окупованій 
території Автономної 
Республіки Крим за 
відсутності належних 
правових підстав, з 
метою тиску на 
Російську Федерацію 
для звільнення 
ув’язнених 

 

 

 

здійснення заходів 
міжнародного рівня, 
присвячених 
українським політичним 
в’язням на території 
Російської Федерації 

інформаційна кампанія 
покриває широку 
цільову аудиторію 

часто згадуються імена 
в’язнів та проблематики 
їх звільнення в 
резолюціях, заявах 
тощо 
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МІП 
МЗС 
Міноборони 
Мінсоцполітики 
МВС 
СБУ (за згодою) 
неурядові організації (за 
згодою) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- проводиться 
робота щодо доведення 
до політичних кіл, ЗМІ 
та громадськості 
іноземних держав 
об’єктивної інформації 
стосовно наявності 
фактів порушень 
Російською Федерацією 
прав громадян України, 
які незаконно 
утримуються на 
території РФ; 
- регулярно 
проводяться 
інформаційні кампанії у 
соціальних мережах, 
флешмоби, твіттер-
шторми; 
- створено 
максимально широку 
мережу інформування 
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світових ЗМІ та 
експертів про розвиток 
ситуації навколо 
українських політичних 
в’язнів в РФ. Ця тема 
також регулярно 
висвітлюється у блогах 
МЗС: Blogger, Medium, 
WordPress; 
- до заклику про 
звільнення О.Сенцова 
та інших залучаються 
зарубіжні кіно асоціації; 
- встановлено 
тісний та дієвий контакт 
з правозахисниками 
«Євромайдан СОС», 
«Amnesty International» 
для посилення акцій. 
Надано підтримку у 
створенні проекту Let 
my People Go 
громадською 
організацією 
«Євромайдан СОС». 
- відбувається 
широкомасштабна 
розсилка прес-релізів, 
заяв, коментарів МЗС 
про справу Надії 
Савченко, Олега 
Сенцова та інших 
політичних в’язнів по 
базі світових ЗМІ та 
експертів. 
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3) вивчення питань 
щодо розроблення 
критеріїв визнання 
громадян України 
такими, що ув’язнені на 
території Російської 
Федерації та тимчасово 
окупованій території 
Автономної Республіки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
розроблено та 
затверджено критерії 
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МЗС 

Мін’юст 

Уповноважений 
Верховної Ради України 
з прав людини 

правозахисні організації 
(за згодою) 

 МЗС і надалі 
вживатиме всебічних 
заходів щодо 
оприлюднення у 
впливових міжнародних 
ЗМІ основних сигналів 
позиції України у зв’язку 
з кричущими фактами 
порушення російською 
стороною прав 
українських громадян, 
які незаконно 
утримуються на 
території Російської 
Федерації, 
поширюватиме 
інформаційні сигнали в 
українських ЗМІ та 
забезпечуватиме участь 
спікерів МЗС у 
тематичних 
телепроектах 
українських ТБ. 
 
в умовах цілковитого 
нехтування російською 
стороною 
універсальними 
нормами та 
принципами 
міжнародного права у 
сфері прав людини 
вживаються заходи в 
рамках консульського 
супроводження 
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Крим за відсутності 
належних правових 
підстав, залучивши при 
цьому правозахисні та 
неурядові організації, а 
у випадку прийняття 
позитивного рішення 
розроблення та 
затвердження критеріїв 
постановою Кабінету 
Міністрів України, 
іншим нормативно-
правовим актом 

відповідних справ. 
Забезпечується 
дипломатичне 
реагування на виявлені 
порушення 
міжнародних норм та 
чинного законодавства. 
МЗС проводиться 
постійна робота щодо 
залучення впливових 
міжнародних 
правозахисних 
організацій до 
вирішення питання 
звільнення та 
повернення 
утримуваних українців 
на Батьківщину.  
В рамках співпраці з 
міжнародними 
правозахисними та 
громадськими 
організаціями, МЗС на 
регулярній основі 
проводяться міжвідомчі 
наради за участі 
представників 
причетних міністерств 
та відомств, провідних 
правозахисних 
організацій, російських 
адвокатів наших 
співвітчизників, які 
незаконно утримуються 
на територіях Російської 
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Федерації та тимчасово 
окупованого Криму. Під 
час таких заходів в 
процесі активного 
діалогу визначається 
алгоритм захисту наших 
співвітчизників, 
обговорюються дієві 
кроки визволення 
українських політв’язнів 
та їх якнайшвидшого 
повернення на 
Батьківщину.  
Останнім часом 
особлива увага 
приділяється 
політичним процесам 
над кримськими 
татарами, які 
переслідуються 
нелегітимною владою 
на тимчасово 
окупованій території АР 
Крим, а також 
отриманню доказів 
непричетності 
затриманих українців 
до інкримінованих їм 
злочинів та інших 
матеріалів, необхідних 
для посилення їх 
захисту. 
МЗС разом із 
правозахисними 
громадськими 
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організаціями, зокрема, 
«Українською 
Гельсінською спілкою», 
«Євромайдан СОС», 
Центром громадянських 
свобод, 
опрацьовуються списки 
громадян України, які 
перебувають в 
пенітенціарних 
закладах Російської 
Федерації та тимчасово 
окупованій території 
Криму, а також наших 
співвітчизників, яких 
було незаконно 
переміщено з Криму до 
Російською Федерації 
для відбування 
покарання. Зазначені дії 
проводяться з метою 
виявлення осіб, які 
ув’язнені за відсутності 
належних правових 
підстав. Також, разом з 
правозахисними та 
громадськими 
організаціями 
опрацьовується 
санкційний список осіб, 
причетних до політично 
вмотивованих 
переслідувань 
громадян України на 
територіях РФ та 
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тимчасово окупованого 
півострова.  
 

131. Впровадження 
заходів для інтеграції в 
українське суспільство 
осіб, яких визнано в 
Україні біженцями або 
особами, які 
потребують 
додаткового захисту, 
іноземців та осіб без 
громадянства, які на 
законних підставах 
перебувають в Україні 

4) 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 

подано на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України законопроект 

II квартал 2016 р. 

 

ДМС 

МВС 

Мінфін 

Мін’юст 

МЗС 

МЗС розглянуто 
законопроекти про 
внесення змін до 
Законів України «Про 
імміграцію» та «Про 
правовий статус 
іноземців», підготовлені 
ДМС України, та 
повернуто їх 
розробнику без 
зауважень. 

 


