
Прим. № 1 

Щодо виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини                          

на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням                                                                             

Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р 

 

Найменування 

очікуваного 

результату 

(відповідно до 

Національної 

стратегії) 

Найменування 

заходу, спрямованого 

на досягнення 

очікуваного 

результату 

Індикатор 

досягнення 

Строк 

виконання  

Відповідальні 

за виконання  
Стан виконання 

Забезпечення права на життя 

Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявність правових засобів захисту                                                                                                     

і механізмів ефективного розслідування порушень права на життя 

3. 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 

Затверджено 

наказ 

2 квартал 

2016 р. 

СБУ (за 

згодою) 

Об’єднаним центром з 

координації пошуку, звільнення 

незаконно позбавлених волі осіб, 

заручників та встановлення 

місцезнаходження безвісти зниклих в 

районі проведення антитерористичної 

операції (далі - Центр), у взаємодії з 

іншими органами державної влади із 

залученням громадських та 

волонтерських організацій 

забезпечено виконання відповідних 

організаційних та практичних заходів, 

спрямованих на забезпечення 

постійного та дієвого процесу зі 

звільнення заручників та пошуку 

безвісти зниклих в районі проведення 

АТО. 

Станом на 21.06.2016 

знайдено, звільнено - 3051 особу; у 

заручниках незаконних збройних 

формувань (далі - НЗФ) перебувають - 

113 осіб, є зниклими безвісти в районі 
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їх ексгумації, надання 

допомоги в здійсненні 

належного судово-

медичного огляду та 

ідентифікації померлих 

осіб 

проведення АТО - 631 особа. 

Облікована в Центрі 

інформація про постраждалих осіб 

постійно використовується для 

ведення переговорного процесу 

пошуку безвісти зниклих осіб під час 

засідань Трьохсторонньої контактної 

групи з мирного врегулювання 

ситуації на Сході України, а також у 

ході діяльності міжнародних 

гуманітарних організацій на 

непідконтрольній території. 

Центром забезпечується 

участь у роботі з розробки та 

впровадження запропонованої 

Міжнародним Комітетом Червоного 

Хреста концепції створення 

Координаційного механізму з питань 

пошуку осіб, котрі зникли безвісти 

через конфлікт на Донбасі. 

З метою ефективної реалізації 

механізму пошуку безвісти зниклих 

осіб запропоновано внести зміни до 

статті 12 Закону України “Про 

попереднє ув’язнення”, спрямовані на 

забезпечення можливості 

безперешкодного здійснення 

представниками МКЧХ побачень із 

особами, які перебувають у місцях 

попереднього ув’язнення. Зазначені 

пропозиції знаходяться на розгляді у 

зацікавлених державних органів 

України та Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав 

людини. 

Також, за необхідності 

вирішення окремих аспектів реалізації 
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Координаційного механізму 

запропоновано виносити їх на 

обговорення представниками МКЧХ 

та СБУ в рамках спільних 

консультацій з розробки нормативно-

правової бази з інтернування. 

Робота із забезпечення у 

взаємодії з іншими органами 

державної влади, громадськими та 

волонтерськими організаціями 

постійного та дієвого процесу пошуку, 

звільнення незаконно позбавлених 

волі осіб, заручників та встановлення 

місцезнаходження безвісти зниклих в 

районі проведення АТО 

продовжується.  

Протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству 

Створення ефективної системи протидії усім формам гендерного насильства, торгівлі людьми та рабства, надання якісної допомоги 

жертвам 

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  

На запрошення Міністерства 

соціальної політики України 

представник СБУ взяв участь у 

засіданні Міжвідомчої ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, 

попередження насильства в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми, під час 

якого розглядалися питання протидії 

торгівлі людьми (29.03.2016, м. Київ). 

 

89. 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 

постійно СБУ (за згодою) 

Службою безпеки України у 

взаємодії з іншими правоохоронними 

органами вживаються заходи щодо 

викриття та припинення фактів 

торгівлі людьми шляхом виявлення 

осіб, причетних до скоєння злочинів і 

притягнення їх до відповідальності; 
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реабілітації ідентифікації та своєчасного надання 

допомоги жертвам цих злочинних 

проявів.  

Зокрема, у Дніпропетровській 

області у рамках кримінального 

провадження задокументовано 

протиправну діяльність 

організованого злочинного 

угруповання, до складу якого входили 

мешканці Дніпропетровської області 

та співробітники національної поліції, 

які сприяли створенню і 

функціонуванню осередків 

незаконного розповсюдження 

порнографічної продукції в мережі 

Інтернет. У результаті проведених 

обшуків за адресами розташувань 

порностудій, місцями проживання їх 

організаторів та автотранспортних 

засобів, якими вони користувалися, 

вилучено комп’ютерну техніку, 

відеокамери, банківські картки, 

паспорти порномоделей (в тому числі 

підроблені для неповнолітніх осіб) та 

іншу документацію, що підтверджує 

протиправну діяльність зазначених 

вище осіб. 

У Донецькій області у рамках  

2 кримінальних проваджень, 

розпочатих за ознаками злочину, 

передбаченого ч.1 ст. 149 (Торгівля 

людьми або інша незаконна угода 

щодо людини) КК України, 

встановлені 3 постраждалі особи від 

торгівлі людьми, яких за їх згодою 

було направлено до Управління у 

справах сім’ї та молоді Донецької 
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ВЦА. 

В Івано-Франківській області у 

рамках протидії діяльності 

транснаціональних ОЗУ, метою яких є 

організація каналів нелегального 

переправлення осіб через державний 

кордон України, ідентифіковано двох 

жителів області, які стали жертвами 

незаконної торгівлі людьми, однак 

після повернення на територію 

України постраждалі відмовились від 

отримання допомоги відповідно до 

програми реабілітації, через 

можливий розголос відомостей про 

особисте життя. 

Звільнення заручників та відновлення їх прав 

Звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації  

124. Створення 

ефективної 

системи звільнення 

заручників 

4) розроблення 

проекту постанови 

Кабінету Міністрів 

України, іншого 

нормативно-правового 

акта, у якому 

передбачено 

можливість 

українських 

правоохоронних 

органів, інших органів, 

які можуть володіти 

відповідною 

інформацією, 

здійснювати підтримку 

в пошуку та наданні 

доказів юридичному 

захисту щодо 

невинуватості осіб, які 

насильно утримуються 

розроблено та 

затверджено 

постанову 

Кабінету 

Міністрів 

України, інший 

нормативно-

правовий акт 

II квартал 

2016 р. СБУ (за згодою) 

На адресу Міністерства 

юстиції України направлено за 

№ 4/1180 від 27.04.2016 пропозиції 

щодо порядку організації виконання 

вказаного заходу відповідно до 

положень чинного законодавства та 

внесення змін до Плану дій з 

реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 

року. 

 

 



6 

 

в місцях несвободи на 

території Російської 

Федерації та 

тимчасово окупованій 

території Автономної 

Республіки Крим за 

відсутності належних 

правових підстав 

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

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

Забезпечення реалізації та захисту прав громадян України 

127. Відновлення 

можливості 

перетинання лінії 

зіткнення 

громадським 

пасажирським 

транспортом 

2) внесення зміни до 

зазначеного 

Тимчасового порядку в 

частині спрощення 

процедури 

переміщення осіб, які 

мають інвалідність, у 

яких є ризик щодо її 

встановлення та які 

хворіють на складні 

захворювання 

прийнято 

відповідний 

нормативно-

правовий акт 

2 квартал 

2016 р. 

СБУ (за 

згодою) 

У період з 21 по 25 січня 

2016 року на виконання доручення 

Віце-прем’єр-міністра України - 

Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України Міжвідомчою 

робочою групою під головуванням 

СБУ здійснено виїзд в район 

проведення АТО з метою оцінки стану 

функціонування контрольних пунктів 

в’їзду-виїзду (далі - КПВВ), 

розташованих уздовж лінії зіткнення. 

Крім цього, членами робочої групи та 

представниками Оперативного штабу 

з управління АТО вивчалось питання 

переміщення через лінію зіткнення 

людей з інвалідністю та осіб, які їх 

супроводжують. 

Матеріали за результатами 

цього виїзду відповідно до 

встановленого терміну направлено на 

адресу Віце-прем’єр-міністра України 

- Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України (№ 33/1-1111 

від 04.02.2016). Зокрема, розроблено 
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проект уніфікованого технічного 

завдання облаштування КПВВ на 

автомобільних, пішохідних та 

залізничних напрямках, яким 

враховано, у тому числі, потреби 

інвалідів. 

Існуюча на сьогодні 

інфраструктура КПВВ забезпечує 

необхідні умови для перетинання лінії 

зіткнення: передбачено можливість 

надання невідкладної медичної 

допомоги, створено належні 

санітарно-гігієнічні умови, всі КПВВ 

облаштовано відповідними 

інформаційними стендами й 

попереджувальними табличками. 

Посадовими інструкціями 

співробітників правоохоронних 

органів, які несуть службу на 

дорожніх коридорах, передбачено 

надання допомоги людям з 

особливими потребами, додатково 

надано вказівку про сприяння цій 

категорії осіб. 

З огляду на викладене та у 

зв’язку із загальним загостренням 

обстановки в районі проведення АТО, 

міжвідомчою робочою групою 

зроблено висновок про неможливість 

надання на цей час переваг окремим 

категоріям громадян при перетинанні 

ними лінії зіткнення. 

130. Забезпечення 

безпечних умов для 

добровільного 

переселення в інші 

регіони України 

4) внесення до 

зазначеного 

Тимчасового порядку 

змін з метою 

вдосконалення системи 

відповідний 

нормативно- 

правовий акт 

затверджено 

створено єдину 

2 квартал 

2016 р. 

СБУ (за 

згодою) 

Статтею 14 Закону України 

“Про боротьбу з тероризмом” (далі - 

Закон) закріплено, що у районі 

проведення АТО на час її проведення 

може бути встановлено спеціальний 
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громадян, які 

проживають у 

відповідних 

населених пунктах 

Донецької та 

Луганської 

областей 

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. 

електрону базу 

даних для 

контролю за 

переміщенням 

осіб, 

транспортних 

засобів через 

лінію зіткнення 

у межах 

Донецької та 

Луганської 

областей 

порядок. Сьогодні таким порядком є 

Тимчасовий порядок контролю за 

переміщенням осіб, транспортних 

засобів та вантажів (товарів) через 

лінію зіткнення у межах Донецької та 

Луганської областей (затверджений 

наказом першого заступника 

керівника АТЦ при СБУ, керівника 

АТО на території Донецької та 

Луганської областей від 12.06.2015 № 

415-ог; далі - Тимчасовий порядок). 

Тимчасовий порядок не є 

нормативним актом, а рішенням 

керівника Оперативного штабу з 

управління АТО (законною вимогою, 

викладеною у письмовій формі), 

прийнятим відповідно до Закону. 

Втручання в оперативне 

управління антитерористичною 

операцією будь-яких осіб незалежно 

від посади не допускається (ч. 4 ст. 12 

Закону). Тому Штаб АТЦ при  

СБ України не може безпосередньо 

вносити запропоновані пунктом  

130 Плану дій зміни до Тимчасового 

порядку. 

З 7 липня 2015 року розпочато 

повнофункціональну експлуатацію 

електронної системи видачі дозволів 

фізичним особам для перетину лінії 

зіткнення (httrs://urp.ssu.gov.ua “Реєстр 

дозволів для переміщення осіб в 

районі проведення АТО”). 

Станом на 30.06.2016 

отримано 2323928 звернень, надано 

дозволи 1814771 особі. Щоденно 

лінію зіткнення перетинають майже 
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Така база має містити 

перелік осіб, яким 

заборонено перетинати 

лінію зіткнення з 

обґрунтованих підстав 

(набуття чинності 

вироком про вчинення 

злочину щодо особи, 

якій заборонено 

перетин лінії зіткнення 

тощо) 

25 000 осіб. 

Відповідно до п.1.4 

Тимчасового порядку, перетин лінії 

зіткнення відбувається за умови 

пред’явлення документів, що 

посвідчують особу (відповідно до п/п. 

1 п. 2 Положення про прикордонний 

режим, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

27.07.1998 № 1147). Надання будь-

яких інших документів не 

передбачено. 

 

 

ГУ БКОЗ СБ України 

Реєстр. №14/6/2-14259 від 30.06.2016р. 


