
Додаток 

до листа Мінсоцполітики 

від____________№______________ 

Стан виконання 

Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року у ІІІ кварталі 2016 року 

 
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 

5. Створення передумов 
для зменшення ризиків 
життю та здоров’ю 
факторами підвищеної 
небезпеки 

3) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту нормативно-
правового акта щодо 
затвердження порядку вивезення 
з району проведення 
антитерористичної операції дітей 
та повнолітніх осіб, які 
перебувають під опікою та 
піклуванням, у разі неможливості 
отримати на таке вивезення 
дозвіл опікуна або піклувальника 

проект нормативно-
правового акта 
внесено на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України 

II квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

МВС 

Міноборони 

Мінінфраструктури 

Мін’юст 

МОЗ 

МОН 

Виконано.  

Питання законодавчо врегульовано. 

Постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.10.2014 № 534, якою 

внесено зміни до постанов Кабінету 

Міністрів України від 27.01.1995 

№ 57 „Про затвердження Правил 

перетинання державного кордону 

громадянами України”  і від 

21.12.2005 № 1251 „Про 

затвердження Порядку організації 

виїзду дітей за кордон на відпочинок 

та оздоровлення”, посилено контроль 

за незаконним вивезенням та виїздом 

дітей, у першу чергу дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які не досягли 16-річного 

віку, із районів проведення 

антитерористичної операції в Україні 

за кордон, у тому числі на 

оздоровлення та відпочинок, а також 

за їх поверненням на територію 

України. 

 

 



 2 

 5) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту нормативно-
правового акта щодо визначення 
порядку організації та здійснення 
супроводу людей з інвалідністю, 
зокрема з порушенням органів 
зору, слуху, опорно-рухового 
апарату, з розумовою 
відсталістю, психічними 
розладами, та інших 
маломобільних груп населення, 
які одиноко чи самостійно 
проживають у зоні надзвичайної 
ситуації або зоні можливого 
ураження, а також багатодітних 
сімей і сімей, у складі яких є 
члени сім’ї, що не можуть 
самостійно рухатися 

проект нормативно-
правового акта 
внесено на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України 
затверджено в разі 
потреби накази з 
відповідних питань 

I квартал 
2017 р. 

Мінсоцполітики 

МОН 

МОЗ 

Мін’юст 

Мінінфраструктури 

МВС 

Міноборони 

Виконується. 

Закон України ”Про захист населення 

і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру” визначає організаційні та 

правові основи захисту громадян 

України, іноземців та осіб без 

громадянства, які перебувають на 

території України, захисту об'єктів 

виробничого і соціального 

призначення, довкілля від 

надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру.  

Основними заходами у сфері захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру є: 

інформування та оповіщення, 

спостереження, укриття в захисних 

спорудах, евакуаційні заходи, 

інженерний захист, медичний захист, 

біологічний захист, радіаційний і 

хімічний захист.  

Законом визначена єдина державна 

система органів виконавчої влади з 

питань запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру та 

повноваження центральних органів 

виконавчої влади у сфері захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру. 

Постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.01.2014 № 11 

затверджено Положення про єдину 

державну систему цивільного 

захисту, яке регулює питання 

здійснення заходів цивільного 
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захисту в державі, визначає склад 

органів управління та сил цивільного 

захисту, планування діяльності 

єдиної державної системи цивільного 

захисту, порядок виконання нею 

завдань та організації взаємодії. 

Порядок організації та здійснення 

супроводу людей з інвалідністю, 

зокрема з порушенням органів зору, 

слуху, опорно-рухового апарату, з 

розумовою відсталістю, психічними 

розладами, та інших маломобільних 

груп населення, які одиноко чи 

самостійно проживають у зоні 

надзвичайної ситуації або зоні 

можливого ураження, а також 

багатодітних сімей і сімей, у складі 

яких є члени сім’ї, що не можуть 

самостійно рухатися, не є соціальною 

послугою. 

 

Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах 

Забезпечення дотримання права громадян вільно брати участь в управлінні державними справами та формуванні органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування через вибори; 

забезпечення ефективної взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, зокрема 

шляхом удосконалення процедур залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки та прийняття рішень органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування 

45. Створення умов для 
забезпечення виборчих 
прав людей з 
інвалідністю 

1) 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) 

Виконується. 

Мінсоцполітики розроблено проект 

Закону України „Про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

створення умов для забезпечення 

виборчих прав осіб з інвалідністю”, 

який надіслано на опрацювання до 

центральних органів виконавчої 

влади та громадських організацій 

інвалідів. 

У процесі опрацювання 
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законопроекту отримано ряд суттєвих 

зауважень, у тому числі від 

Центральної виборчої комісії, які 

свідчать про необхідність його 

конструктивного доопрацювання. З 

метою врегулювання спірних питань 

Мінсоцполітики ініційовано 

проведення узгоджувальної наради, в 

результаті якої учасники дійшли 

згоди щодо необхідності подальшого 

опрацювання даного законопроекту із 

залученням міжнародних експертів з 

Міжнародної фундації виборчих 

систем „IFES Україна”. 

Мінсоцполітики доопрацювало 

законопроект та звернулось листом 

від 26.08.2016 № 4490/0/10-16/19 до 

Кабінету Міністрів України з 

проханням надати доручення 

відповідним центральним органам 

виконавчої влади опрацювати проект. 

47. Створення умов для 
запровадження 
електронної демократії 

1) внесення змін до Державного 
стандарту соціальної адаптації, 
затвердженого наказом 
Мінсоцполітики від 18 травня 
2015 р. № 514, щодо 
доступності людей з 
інвалідністю до електронних 
послуг та сервісів електронного 
урядування 

розроблено та 
затверджено необхідні 
стандарти доступності 
електронного 
урядування для людей 
з інвалідністю 

2017 рік Мінсоцполітики 

Мінрегіон 

Державне агентство з 

питань електронного 

урядування 

Адміністрація 

Держспецзв’язку (за 

згодою) 

Виконано.  

Відповідно до Закону „Про соціальні 

послуги” державним стандартом 

соціальної послуги визначено 

нормативно-правовий акт 

центрального органу виконавчої 

влади у сфері соціальної політики 

зміст та обсяг, норми і нормативи, 

умови та порядок надання соціальної 

послуги, показники її якості. 

Електронні послуги та послуги 

електронного урядування є 

адміністративними послугами, тому 

внесення змін до Державного 

стандарту соціальної адаптації, 

затвердженого наказом 

Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 514 

недоцільно. 
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48. Вироблення 
ефективного механізму 
взаємодії громадськості 
з органами державної 
влади та органами 
місцевого 
самоврядування 

2) удосконалення законодавства 
у сфері соціального діалогу, 
зокрема щодо залучення 
інститутів громадянського 
суспільства  

внесено на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України відповідний 
проект акта 

грудень 
2016 року 

Мінсоцполітики 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Мін’юст 

за участю спільного 

представницького 

органу 

репрезентативних 

всеукраїнських 

об’єднань профспілок 

на національному 

рівні та спільного 

представницького 

органу сторони 

роботодавців, 

інститутів 

громадянського 

суспільства (за 

згодою) 

Виконується. 

У рамках Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради утворено 

тристоронню робочу групу з 

підготовки пропозицій щодо 

внесення змін до Закону України 

„Про соціальний діалог в Україні” в 

частині залучення інститутів 

громадянського суспільства до участі 

в соціальному діалозі. 

Упродовж червня-вересня 2016 року 

відбулося 5 засідань зазначеної 

робочої групи (10 та 17 червня, 08 та 

15 липня, 09 вересня).  

Законопроект „Про внесення змін до 

Закону України „Про соціальний 

діалог в Україні”, підготовлений в 

рамках тристоронньої робочої групи, 

21.09.2016 винесено на громадське 

обговорення. 

Забезпечення права на працю та соціальний захист 

 

Створення можливостей для забезпечення достатнього життєвого рівня та належного соціального захисту громадян 

 
49. Створення 
ефективної системи 
соціального захисту, яка 
відповідає можливостям 
держави 

1) розроблення та внесення змін 
до нормативно-правових актів, 
спрямованих на легалізацію 
зайнятості та заробітної плати, що 
дасть змогу збільшити 
надходження до Пенсійного 
фонду України, фондів 
соціального страхування, 
державного та місцевих 
бюджетів, що сприятиме 
забезпеченню належного 
соціального захисту громадян 
 
 

проекти нормативно-
правових актів внесено 
на розгляд Кабінету 
Міністрів України 

2016— 
2017 роки 

Мінсоцполітики 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Виконується. 

З 1 січня 2015 року набрав чинності 

Закон України „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо реформування 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та 

легалізації фонду оплати праці”, 

положення якого направлені, 

зокрема, на формування і реалізацію 

державної політики у сфері праці, в 

частині легалізації трудових 

відносин, підвищення 

відповідальності за порушення 

http://www.mlsp.gov.ua/
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законодавства про працю. 

З метою забезпечення наглядової 

функції за додержання законодавства 

про працю розширено повноваження 

Держпраці. 

На даний час опрацьовується 

законопроект „Про внесення змін до 

деяких законів України з питань 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування” щодо 

обов’язкової сплати єдиного внеску 

на соціальне страхування окремими 

категоріями осіб (членами особистого 

селянського та фермерського 

господарства, якщо ті не є найманими 

працівниками; фізичними особами – 

підприємцями, які перебувають на 

загальній системі оподаткування, та 

особами, які провадять незалежну 

професійну діяльність, та не 

отримували протягом календарного 

року прибутку (доходу), – у розмірі 

не менше мінімального страхового 

внеску за кожен місяць. 
 2) розроблення та внесення на 

розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту постанови 
Кабінету Міністрів України 
щодо затвердження Стратегії 
подолання бідності 

проект нормативно-
правового акта 
внесено на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України 

I квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

Виконано. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 16.03.2016 № 161-р 

схвалено Стратегію подолання 

бідності до 2020 року. 

 

 3) затвердження плану дій з 
реалізації Стратегії подолання 
бідності 

проект нормативно-
правового акта 
внесено на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України 

протягом 
трьох 
місяців 
після 
затвердже
н-ня 
Стратегії 
подолання 
бідності 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

Виконано. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 08.08.2016 № 573-р 
затверджено план заходів на  
2016-2017 роки з реалізації Стратегії 
подолання бідності 

 

http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/
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 7) розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту постанови 
Кабінету Міністрів України щодо 
внесення змін до Типового 
положення про центр соціально-
психологічної допомоги, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
12 травня 2004 р. № 608, щодо 
виключення обмеження стосовно 
прийняття до центру осіб, що 
потребують постійного 
стороннього догляду і не мають 
змоги самостійно себе 
обслуговувати 
 

проект нормативно-
правового акта внесено 
на розгляд Кабінету 
Міністрів України 

II квартал 
2016 року 

Мінсоцполітики  

МОЗ 
Виконується. 

Мінсоцполітики підготовлено зміни 

до Типового положення про центр 

соціально-психологічної допомоги, 

що дозволять особам, які потребують 

постійного стороннього догляду, 

отримувати соціальні послуги в 

умовах денного стаціонару за умови 

наявності супроводжуючої особи.  

Зазначений проект нормативного акта 

погоджується спільно з структурними 

підрозділами Мінісоцполітики для 

подальшого погодження із 

заінтересованими органами. 

 

50. Створення здорових 
та безпечних умов праці 

1) розроблення законопроектів 
щодо внесення змін до 
Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів 
України з метою приведення їх у 
відповідність з Конвенціями 
Міжнародної організації праці 
№ 81 про інспекцію праці у 
промисловості і торгівлі та  
№ 129 про інспекцію праці в 
сільському господарстві у 
частині проведення перевірок 
 

зменшено кількість 
фактів порушень 
роботодавцями 
трудових прав 
працівників 
створено умови для 
здійснення державного 
контролю та нагляду за 
додержанням 
законодавства, що дасть 
змогу забезпечити 
права громадян у сфері 
праці 

IV квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

Держпраці за участю 

всеукраїнських 

профспілок та їх 

об’єднань, 

всеукраїнських 

об’єднань організацій 

роботодавців (за 

згодою) 

Виконується. 

Верховною Радою України у 

першому читанні схвалено проект 

Трудового кодексу (реєстраційний 

№ 1658 від 27.12.2014), яким 

передбачено низку інновацій, 

спрямованих на посилення захисту 

прав працюючих на безпечні та 

здорові умови праці. 

Так, вже напрацьована нова редакція 

глави Х проекту Трудового кодексу, 

якою пропонується запровадити 

ризик-орієнтований підхід в системі 

управління охороною праці. 

Крім цього, серед напрацювань 

пропонуються положення, які б 

забезпечили недопущення 

запровадження обмежень, зокрема, 

мораторію на проведення перевірок 

державними інспекторами з питань 

праці.  

У зазначених напрацюваннях до 

проекту Трудового кодексу враховані 

http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/
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вимоги конвенцій Міжнародної 

організації праці № 81 1947 року про 

інспекцію праці у промисловості й 

торгівлі, № 129 1969 року про 

інспекцію праці в сільському 

господарстві, Директиви Ради ЄС 

№ 89/391/ЄЕС про запровадження 

заходів, що сприяють поліпшенню 

безпеки та гігієни праці працівників 

на виробництві, а також ряд інших 

питань.  

 
 2) розроблення нормативно-

правового акта щодо 
посилення державного 
контролю за додержанням 
законодавства з питань праці 
шляхом проведення перевірок 
підприємств і організацій, в 
якому передбачається, що 
критерієм ефективності 
перевірки є не кількість 
проведених перевірок, 
накладених штрафів тощо, а 
кількість відновлених прав, 
усунутих порушень, 
зменшення кількості нещасних 
випадків на виробництві 

забезпечено 
соціальний захист 
громадян на роботах 
із шкідливими 
умовами праці 

II квартал 
2016 р. 

Держпраці Виконується. 

Держпраці розроблено проект 

постанови Кабінету Міністрів 

України „Про затвердження Порядку 

здійснення державного нагляду та 

контролю за додержанням 

законодавства про працю та 

зайнятість населення та визнання 

такими, що втратили чинність деяких 

постанов Кабінету Міністрів 

України”, яким передбачається 

надання можливості роботодавцю 

звернутись до Держпраці для 

проведення так званого „аудиту” 

дотримання трудового законодавства, 

що стимулюватиме роботодавця до 

залучення державного інспектора 

праці у якості консультанта у 

питаннях, пов’язаних з забезпеченням 

додержанням прав громадян у сфері 

праці та зайнятості населення. 

На даний час проект проходить 

процедуру  повторного погодження. 

 

51. Забезпечення захисту 
трудових прав громадян, 
у тому числі права 

1) вивчення питання щодо 
ратифікації Україною Конвенції 
Міжнародної організації праці 

внесено пропозиції 
Кабінету Міністрів 
України щодо 

II квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики Виконано. 

Мінсоцполітики вивчено питання 

щодо ратифікації Україною Конвенції 
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громадян на об’єднання 
у професійні спілки 

№ 88 про організацію служби 
зайнятості та Конвенції 
Міжнародної організації праці 
№ 181 про приватні агентства 
зайнятості та подання 
відповідних пропозицій  

ратифікації Конвенцій Міжнародної організації праці № 88 

про організацію служби зайнятості та 

Конвенції Міжнародної організації 

праці № 181 про приватні агентства 

зайнятості та внесено пропозиції 

Кабінету Міністрів України, що 

ратифікація зазначених Конвенцій є 

передчасною (лист на КМУ  

від 09.06.2016 № 3119/0/10-16/021).  
 2) вивчення питання щодо 

ратифікації Україною Розділу III 
Конвенції Міжнародної 
організації праці № 173 про 
захист вимог працівників у разі 
неплатоспроможності 
роботодавця для подання 
Президентові України 

внесено пропозиції 
Кабінету Міністрів 
України щодо 
ратифікації Конвенції 

II квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики Виконується. 

Мінсоцполітики створено робочу 

групу щодо напрацювання 

законодавчих ініціатив по 

задоволенню вимог найманих 

працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця. 

Враховуючи вищевикладене та те, що 

пунктом 8 розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 14.05.2015 

№ 450-р „Про затвердження плану 

заходів щодо забезпечення виконання 

положень Європейської соціальної 

хартії (переглянутої) на  

2015-2019 роки” терміном завдання 

щодо підготовки пропозицій щодо 

ратифікації Конвенції МОП № 173 

про захист вимог працівників у 

випадку неплатоспроможності 

роботодавця (розділ III “Захист вимог 

працівників установою-гарантом. 

Загальні положення”) встановлено 

2019 рік. 

 

53. Забезпечення 
розумного 
пристосування робочих 
місць для потреб людей 
з інвалідністю, їх 
супровід на робочому 

1) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту нормативно-
правового акта щодо внесення 
змін до законодавства, зокрема, 
у частині: 

внесено проект 
нормативно-правового 
акта на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України 
 

III квартал 
2016 р.  

Мінсоцполітики 

Фонд соціального 

захисту інвалідів 

Виконується. 

Мінсоцполітики розроблено та 

зареєстровано в Верховній Раді 

України проекти законів „Про 

внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо забезпечення 
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місці оптимізації напрямів 
використання коштів Фонду 
соціального захисту інвалідів на 
створення нових та збереження 
наявних робочих місць для 
інвалідів 
впровадження стимулюючих 
механізмів щодо 
працевлаштування 
роботодавцями інвалідів 
 

функціонування реабілітаційних 

установ для інвалідів та дітей-

інвалідів” (реєстр. № 4586 від 

04.05.2016) та „Про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

забезпечення функціонування 

реабілітаційних установ для інвалідів 

та дітей-інвалідів” (реєстр. № 2042а 

від 08.06.2015).  

 

54. Створення 
ефективної системи 
надання соціальних 
послуг, у тому числі із 
забезпечення 
соціального супроводу 
та підтриманого 
проживання людей з 
інвалідністю 

3) затвердження стандартів 
соціальних послуг соціального 
супроводу та підтриманого 
проживання 
 
 
 

затверджено 
нормативно-правовий 
акт Мінсоцполітики 

III квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики Виконано. 

Мінсоцполітики видано наказ від 

31.03.2016 № 318 „Про затвердження 

Державного стандарту соціального 

супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах, зареєстрований у 

Мін’юсті України 22.04.2016 за 

№ 621/28751). 

Листом Мінсоцполітики від 

11.05.2016 № 61/56/236-16 зазначений 

наказ направлено ЦСССДМ для 

використання в роботі. 

Мінсоцполітики видано наказ від 

03.04.2015 № 372 „Про затвердження 

Державного стандарту підтриманого 

проживання бездомних осіб”, 

зареєстрований в Мін’юсті 22.04.2015  

за № 458/26903. 

 

 5) забезпечення постійного 
інформування населення щодо 
системи надання соціальних 
послуг, зокрема, шляхом 
розміщення на сайтах, стендах 
переліку соціальних послуг, 
суб’єктів, що їх надають, 
інформаційних карток 
соціальних послуг 

25 регіональних 
каталогів 
(узагальнених 
переліків соціальних 
послуг) соціальних 
послуг та суб’єктів, 
що їх надають, 
розміщено на 
офіційних сайтах 

2016— 
2020 роки 

місцеві 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування  

(за згодою)  

Виконується. 

На даний час триває робота щодо 

приведення у відповідність положень 

про територіальні центри соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг до Типового положення про 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 
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(найменування послуги та її 
зміст, строки, підстави, умови 
надання та іншої інформації про 
послуги) 
 

обласних, Київської 
міської 
держадміністрації 

послуг) та Переліку соціальних 

послуг, умов та порядку їх надання 

структурними підрозділами 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг), затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 

29.12.2009  № 1417 (зі змінами).  

 Паспортні дані цих установ станом 

на 01.01.2015 розміщено на 

офіційному сайті Мінсоцполітики.  

 

 6) розроблення нормативно-
правового акта та 
запровадження послуги денного 
догляду та підтриманого 
проживання, зокрема шляхом 
створення відділень/груп 
денного догляду та 
підтриманого проживання для 
людей похилого віку та інвалідів 
 
 

створено 25 відділень/ 
груп денного 
догляду/підтриманого 
проживання для людей 
похилого віку та 
інвалідів 

II квартал 
2016  р.  

місцеві 

держадміністрації 

органи місцевого 

самоврядування  

(за згодою) 

Виконується. 

Станом на 01.01.2016 року утворено і 

діють 62 відділення денного догляду 

дітей-інвалідів, інвалідів та громадян 

похилого віку (груп денного 

перебування дітей-інвалідів, інвалідів 

та громадян похилого віку) (без АР 

Крим,  м. Севастополя) при діючих 

соціальних установах. 

На даний час не створено вказаних 

відділень у Вінницькій, Волинській, 

Донецькій, Закарпатській, 

Луганській, Чернівецькій областях та 

місті Києві. 

Водночас за інформацією 

структурних підрозділів 

соціального захисту населення, 

зокрема Вінницької, Волинської та 

Дніпропетровської обласних 

державних адміністрацій, послуги з 

денного перебування дітей-інвалідів 

надаються медичними та 

освітянськими закладами. 
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Забезпечення прав дитини 

 

Створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини та ефективної системи забезпечення реалізації її прав; 

удосконалення державного механізму забезпечення прав дитини 

 

66. Створення 
ефективної системи 
охорони дитинства 

8) утворення робочої групи за 
участю неурядових громадських 
організацій щодо внесення змін 
до критеріїв оцінки 
ефективності діяльності 
місцевих держадміністрацій 
шляхом доповнення їх 
питаннями захисту прав дитини 

утворено робочу групу I квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

Мін’юст 

благодійний фонд 

“Зміни одне життя — 

Україна” (за згодою) 

Виконується. 

Наказом Мінсоцполітики від 

03.04.2015 № 376 створена робоча 

група з питань розробки проекту 

Закону України „Про 

Загальнодержавну програму 

„Національний план дій щодо 

реалізації конвенції ООН про права 

дитини на період до 2021 року” та 

нормативно-правових актів у сфері 

захисту прав дитини, на засіданні якої 

найближчим часом буде розглянуте 

зазначене питання. 

68. Забезпечення 
запобігання 
соціальному сирітству 
та інституціалізації 
дітей 

2) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України змін до законодавства 
щодо наставництва над дітьми 
сиротами, дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, які 
виховуються в інтернатних 
закладах, з метою їх соціалізації 
та підготовки до самостійного 
життя 

внесено зміни до 
Закону України “Про 
забезпечення 
організаційно-
правових умов 
соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування” та 
розроблено положення 
про наставництво 

IV квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

МОН 
Виконано. 

Закон „Про внесення змін до Закону 

України „Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування” щодо наставництва над 

дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського 

піклування, схвалено Верховною 

Радою України 08.09.2016. 

 

 6) розроблення відповідних змін 
до законодавства у частині 
уніфікації та приведення у 
відповідність статусів “дитини, 
розлученої із сім’єю” та 
“дитини, позбавленої 
батьківського піклування”, як 
результат — поширення гарантії 
соціальної допомоги на дітей-

внесено відповідні 
зміни до постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 24 вересня 
2008 р. № 866 
“Питання діяльності 
органів опіки та 
піклування, пов’язаної 
із захистом прав 

IV квартал 
2015 р. 

Кабінет Міністрів 

України 

Мінсоцполітики 

Виконується. 

Розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України „Про 

особливості соціального захисту 

дітей, розлучених із сім’єю, які не є 

громадянами України”, який листом 

від 28.09.2016 № 4964/0/10-16/57 

подано на розгляд Кабінету Міністрів 
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біженців та дітей, які визнані 
особами, які потребують 
додаткового захисту 

дитини”  України. 

 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. 

Мінсоцполітики 

Мін’юст 

МОН 

МОЗ 

МВС 

Виконується. 

Мінсоцполітики  видано наказ      від 

13.05.2016 № 509 „Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо 

застосування законодавства з питань 

представництва інтересів дітей без 

супроводу батьків або осіб, які їх 

замінюють”, який скасовано на 

вимогу Мін’юсту (наказ 

Мінсоцполітики від 24.06.2016  

№ 705-а), оскільки він має носити 

міжвідомчий характер та відповідно 

підлягає державній реєстрації. 

Зазначені пропозиції з урахуванням 

зміни виконання цього завдання 

внесено Мін’юсту та погоджено на 

узгоджувальній нараді 17.08.2016. На 

даний час проект проходить 

процедуру погодження із 

центральними органами виконавчої 

влади, вже отримані погодження від 

МОН та МВС. 

69. Забезпечення 
врахування кращих 
інтересів та думки 
дитини (відповідно до її 
віку та рівня розвитку) 
під час прийняття 
рішень, що стосуються 
дитини 

1) внесення змін до Закону 
України “Про охорону 
дитинства” щодо поняття 
“забезпечення найкращих 
інтересів дитини” 

передбачено поняття 
“забезпечення 
найкращих інтересів 
дитини” у 
законопроекті 
(реєстраційний номер 
2254), яке 
імплементовано у 
підзаконні акти 

IV квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики, 

МОН 

МОЗ 

Виконано. 

Верховною Радою України прийнято 

Закон України від 26.01.2016  

№ 936-VIІІ „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо посилення соціального захисту 

дітей та підтримки сімей з дітьми”. 

 

70. Створення умов для 
розвитку і виховання 
дітей у сім’ях або в 
умовах, максимально 
наближених до 

2) проведення аналізу причин 
влаштування дітей до 
інтернатних установ щодо 
відповідності найкращим 
інтересам дитини та розроблено 

зменшено на 
40 відсотків кількість 
дітей, які виховуються 
в інтернатних 
установах 

2016— 
2020 роки 

Мінсоцполітики 
Мінфін 
МОН 
МОЗ 
місцеві органи 

Виконується. 

Уповноваженим Президента України 

з прав людини спільно із 

Всеукраїнською громадською 

організацією „Україна без сиріт” у 
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сімейних, здійснення 
реформування 
інтернатних закладів та 
проводиться їх 
поступова ліквідація 

плани трансформації 
інтернатних закладів, розвитку 
послуг та реінтеграції дітей в 
сімейне середовище 

виконавчої влади, 
органи місцевого 
самоврядування  
(за згодою) 

вересні-жовтні проведено 

моніторингове дослідження 

функціонування системи інтернатних 

закладів та закладів соціального 

захисту дітей.  

Мінсоцполітики запроваджено 

щоквартальний збір, узагальнення та 

аналіз  інформації про дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, дітей, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах, а також дітей, 

розлучених із сім’єю, які не є 

громадянами України, від обласних 

Київської міської державних 

адміністрацій 

Крім того, відповідно до Стратегії 

партнерства Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку  

Мінсоцполітики ініційовано 

реалізацію проекту „Модернізація 

системи соціальної підтримки 

населення України”, одним із 

компонентів якого є трансформація та 

перепрофілювання закладів 

стаціонарного перебування дітей з 

метою забезпечення виховання 

кожної дитини у сім’ї (частина 3).  
Зокрема, у рамках  виконання 

Проекту: 

- підписано Договори про співпрацю 

з облдержадміністраціями: 

Дніпропетровською (02.07.2015), 

Київською (08.09.2015), Одеською 

(18.09.2015), Київською міською 

держадміністраціями (22.07.2016); 

- при Мінсоцполітики утворено 

міжвідомчу консультаційно-дорадчу 

робочу групу з питань координації та 
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моніторингу реформування дитячих 

інтернатних закладів з метою 

координації питань, пов’язаних із 

реформуванням дитячих інтернатних 

закладів; 

- підготовлено Технічні завдання для 

надання консультаційних послуг 

(юридичною особою) з розробки і 

впровадження Регіональних планів 

трансформації дитячих інтернатних 

закладів у м. Києві, Київській та 

Одеській областях. 

 
 3) забезпечення співпраці 

органів виконавчої влади у 

рамках виконання благодійної 

програми “Зміни одне життя” у 

частині створення відео-сюжетів 

за участю дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, і розміщення аудіо-, 

відеороликів соціальної реклами 

з метою забезпечення прав дітей 

на сімейне виховання  

 

прискорено процес 
усиновлення та 
влаштування дітей із 
інтернатних закладів 
до сімейних форм 

IV квартал 
2015 р. — 
IV квартал 
2020 р. 

Мінсоцполітики 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

Держкомтелерадіо 

благодійний фонд 

“Зміни одне життя — 

Україна”  

(за згодою) 

Виконується. 

Мінсоцполітики направлено листи на 

служби у справах дітей обласних та 

Київської міської держадміністрацій  

щодо співпраці з Благодійною 

організацією „Зміни одне життя”  та  

іншими громадськими організаціями  

з питань розміщення інформації про 

дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, з метою 

реалізації права дітей на сімейне 

виховання та влаштування дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в сім’ї 

громадян України.  З метою 

забезпечення як найбільшого 

поширення інформації про дітей, які 

чекають на своїх батьків, 26.08.2016 

Мінсоцполітики підписано договір з 

БФ „Розвиток України” та 17.08.2016 

з ВГО „Магнолія”. З метою сприяння 

дітям у сімейному влаштуванні 

станом на 01.09.2016 знято  

відеоанкет дітей - 2000 шт. Більшість 

відеоанкет – у Донецькій області  
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(491 шт.). Відеоролики зняли на всіх 

дітей у таких областях: Волинська, 

Сумська, Львівська, Тернопільська, 

Івано-Франківська, Рівненська, 

Чернігівська, Херсонська, 

Чернівецька, області та м. Київ. 

 

 4) розроблення методики 

дистанційного навчання 

(онлайн-вебінарів) для 

усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів та 

кандидатів з метою розвитку 

сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

зменшено кількість 
непорозумінь у 
вихованні батьками 
дітей з інтернатних 
закладів та повернень 
дітей в такі заклади 

IV квартал 
2015 р. — 
IV квартал 
2020 р. 

Мінсоцполітики  

місцеві 

держадміністрації 

благодійний фонд 

“Зміни одне життя — 

Україна”  

(за згодою) 

Виконується. 

Мінсоцполітики з БФ „Зміни одне 

життя” проводиться робота щодо 

розробки проекту програми 

дистанційного навчання батьків, 

потенційних кандидатів в опікуни, 

піклувальники та проекту тренінгу 

для працівників служб у справах 

дітей та центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

 6) удосконалення системи збору 

даних для визначення переліку 

та масштабу потреб дітей та їх 

сімей шляхом внесення змін до 

форм державної статистичної 

звітності та критеріїв оцінки 

роботи місцевих 

держадміністрацій  

 IV квартал 
2016 р. — 
IV квартал 
2020 р. 

Мінсоцполітики 

МОН 

МОЗ 

Мін’юст 

Держстат  

Виконано. 

Внесено зміни до форм державної 

статистичної звітності (1 ОПС), а 

саме додано розділ щодо внутрішньо 

переміщених дітей. 

 9) розроблення відповідних змін 
до законодавства, якими 
передбачається можливість 
призначення законного 
представника розлученим із 
сім’єю дітям, яких виявлено не 
на кордоні з Україною, а також 
вже на території України 

затверджено наказом 
МВС, Мінсоцполітики, 
МОН, МОЗ, 
Адміністрації 
Держприкордонслужби 
від 7 липня 2012 р. 
№ 604/417/793/499/518 
“Інструкції про 
взаємодію органів 
виконавчої влади в 
роботі з дітьми, 
розлученими із сім’єю, 
які не є громадянами 
України і звернулися 

IV квартал 
2015 р. 

Кабінет Міністрів 

України 

Мінсоцполітики 

Виконується. 

Розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України „Про 

особливості соціального захисту 

дітей, розлучених із сім’єю, які не є 

громадянами України”, який листом 

від 28.09.2016 № 4964/0/10-16/57 

подано на розгляд Кабінету Міністрів 

України. 
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до компетентних 
органів із заявою про 
визнання біженцем або 
особою, яка потребує 
додаткового захисту” 

71. Упровадження 
послуг, що базуються 
на дружньому підході 
до дитини, насамперед 
медичних, соціальних, 
юридичних 

5) сприяння функціонуванню 
національної дитячої “гарячої 
лінії”  

дитина або дорослий в 
інтересах дитини має 
можливість анонімно, 
конфіденційно 
поінформувати про 
порушення прав 
дитини 

постійно 
починаючи 
з IV 
кварталу 
2015 р. 

Мінсоцполітики 

міжнародний жіночій 

правозахисний центр 

“Ла Страда-Україна” 

(за згодою) 

 

Виконується. 

З 01.01.2016 по 08.09.2016 з 

Національної дитячої "гарячої лінії" 

перенаправлено 350 дзвінків, які 

стосувалися захисту прав дітей, з них: 

69 - до служб у справах дітей; 

8 - до центрів соціальних служб для 

сімї, дітей та молоді; 

6 - до місцевих органів влади; 

267 до Мінсоцполітики. 

МЖП “Ла Страда-Україна” протягом 

8-ти місяців 2016 року за 

результатами звернень на „гарячу 

лінію” направлено до служб у 

справах дітей - 56 листів, до 

Мінсоцполітики - 2 листа. 

 

77. 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. 

Мінсоцполітики 

МОН 

МВС 

міжнародний 

жіночий 

правозахисний центр 

“Ла Страда-Україна” 

(за згодою) 

Виконано.  

Мінсоцполітики у співпраці з 

громадською організацією „Ла 

Страда - Україна” та Українським 

інститутом соціальних досліджень 

імені О. Яремка організовано 

проведення дослідження щодо 

сексуального насильства та 

сексуальної експлуатації стосовно 

дітей.  

До участі в опитуванні було 

запрошено фахівці служб у справах 

дітей, центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, департаментів 

соціального захисту населення, 

структурних підрозділів 

відповідальних за реалізацію 
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державної політики щодо запобігання 

насильству в сім’ї, територіальних 

підрозділів Національної поліції 

України, працівників системи освіти, 

охорони здоров’я, громадських та 

волонтерських організацій та всіх 

інших, які працюють в напряму 

захисту прав дітей. 

 

Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини 

 

Забезпечення кожному можливості доступу до інформації та одержання знань про права, свободи та обов’язки людини і громадянина, механізм реалізації та 

захисту таких прав і свобод 

87. 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 

9) проведення тренінгів для 
соціальних та медичних 
працівників щодо правильного 
поводження із справами щодо 
насильства в сім’ї та кампаній з 
підвищення обізнаності та 
інформування представників 
громадськості 

зменшено кількість 
скарг на насильство в 
сім’ї та зменшено 
кількість жінок, що 
звертаються за 
наданням притулку 
для тимчасового 
перебування 

протягом 
строку дії 
Стратегії 

Мінсоцполітики 

МОЗ 

недержавні 

організації та 

міжнародні партнери 

Виконується. 

У рамках реалізації проекту 

„Подолання соціальних наслідків 

конфлікту на Донбасі та незаконної 

анексії Криму за допомогою 

державних структур в Україні та 

громадянського суспільства” 

проведено одноденні тренінги 

„Запобігання сексуальному 

насильству під час конфлікту”, 

організовані Мінсоцполітики. 

У Запорізькій області захід відбувся  

06.09.2016 для працівників міських та 

районних  управлінь соціального 

захисту населення, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, поліції, працівників системи 

освіти та медичних працівників. 

У Дніпропетровській області  тренінг 

проведено 08.09.2016. У тренінгу 

взяли участь 27 осіб: працівники 

департаментів облдержадміністрації, 

центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, органів національної 

поліції, системи освіти та медичних 
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працівників, районних державних 

адміністрацій. 

 

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 

1) затвердження Державної 
соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 
2020 року 

затверджено 
Державну соціальну 
програму протидії 
торгівлі людьми на 
період до 2020 року 

IV квартал 
2016 р. 

Кабінет Міністрів 

України 
Виконано. 

Прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України від 24.02.2016 

№ 111 „Про затвердження Державної 

соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року”. 

 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 за-
сідання 
проведено 
не пізніше 
ніж через 
три місяці 
з дня прий-
няття роз-
порядженн
я Кабінету 
Міністрів 
України 
про за-
тверджен-
ня плану 
заходів з 
реалізації 
Національ-
ної страте-
гії у сфері 
прав люди-
ни на пе-
ріод до 
2020 року 
 
 
 

Мінсоцполітики 

МВС 

Національна поліція 

МЗС 

МОН 

Мін’юст 

Мінекономрозвитку 

Мінінфраструктури 

Адміністрація 

Держприкордон-

служби 

СБУ (за згодою) 

Держкомтелерадіо 

ДМС 

громадські та 

міжнародні 

організації (за 

згодою) 

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації 

Виконується. 

Засідання міжвідомчої 

координаційної ради з питань 

протидії торгівлі людьми проведено 

29 березня 2016 року. 

Протягом січня-травня 2016 року 

проведено Мінсоцполітики проведено 

6 засідань міжвідомчої робочої групи 

з питань удосконалення нормативно-

правової бази у сфері протидії 

торгівлі людьми (04.02.2016, 

26.02.2016, 11.03.2016, 21.03.2016, 

26.05.2016, 08.07.2016). 

Регіональні координаційні ради 

створені  при обласних та районних 

держаних адміністраціях. 
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 6) продовження проведення 

інформаційних кампаній серед 
населення (з особливою увагою 
на внутрішньо переміщених 
осіб) щодо можливих ризиків 
потрапляння в ситуації 
насильства, торгівлі людьми та 
можливостей отримання 
комплексної допомоги 
постраждалим від гендерного 
насильства та торгівлі людьми 
 

підвищено 
поінформованість 
населення про ризики 
потрапляння в 
ситуацію торгівлі 
людьми та 
домашнього 
насильства 

починаючи 
з III 
кварталу 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

разом з іншими 

центральними 

органами виконавчої 

влади 

Виконується. 

Інформаційно-просвітницькі заходи 

щодо насильства проводяться з 

метою підвищення обізнаності 

населення щодо насильства в сім’ї та 

жорсткого поводження з дітьми, 

формування свідомості всіх верств 

населення щодо нетерпимого 

ставлення до насильства,  створення в 

конкретному регіоні або окремій 

державі соціального простору, 

вільного від насильства.  

Реалізація заходів в областях 

здійснюється відповідно до плану 

заходів, затверджених 

розпорядженнями голів 

облдержадміністрацій, рішеннями 

сесій обласних рад. 

З нагоди всесвітнього дня боротьби з 

торгівлею людьми (30 липня) 

Мінсоцполітики у співпраці з 

Всеукраїнською коаліцією 

громадських організацій з протидії 

торгівлі людьми за підтримки 

Представництва Міжнародної 

організації з міграції (МОМ) в 

Україні проведено широкомасштабну 

інформаційну кампанію „Cпільними 

зусиллями проти торгівлі людьми в 

Україні” у 15 містах України: Дніпро, 

Житомир, Луцьк, Суми, Рівне, 

Полтава, Запоріжжя, Херсон, 

Чернівці, Кропивницький, Миколаїв, 

Тернопіль, Харків, Черкаси, Вінниця.  

Крім того, з нагоди відзначення 30 

липня в усіх областях проведено 

інформаційно–просвітницькі акції та 

заходи з протидії торгівлі людьми 
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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 реабілітації 

постійно Мінсоцполітики 

МВС 

Національна поліція 

МЗС 

МОН 

Адміністрація 

Держприкордон-

служби 

СБУ (за згодою) 

Держстат 

місцеві 

держадміністрації 

Виконується. 

Станом на 12.09.2016 

Мінсоцполітики встановлено статус 

особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми 238 громадянам, серед яких 

232 - громадяни України і 6 іноземців 

(громадяни Пакистану, Молдови та 

Російської Федерації). 

За статтю - 102 чоловіків, 106 жінок, 

11 хлопчиків, 19 дівчаток. 

На даний час зазначені особи 

проходять курс реабілітації 

(надається комплекс медичних, 

психологічних, соціальних, 

юридичних та інших послуг для 

відновлення фізичного і 

психологічного стану та соціальних 

функцій осіб, постраждалих від 

торгівлі людьми). 

Усі особи, яким встановлено статус 

особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми отримали одноразову 

матеріальну допомогу в розмірі 

прожиткового мінімуму для 

відповідної категорії осіб. 

Наказом Мінсоцполітики та МВС 

№ 4/5 від 11.01.2015 затверджено 

Інструкцію зі збору та моніторингу 

статистичної інформації щодо осіб, 

які постраждали від торгівлі людьми, 

що дозволить посилити співпрацю у 

виявленні та перенаправленні осіб, 

які постраждали від торгівлі людьми, 

між соціальними службами та 

органами поліції. 

Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.02.2016 № 111 

затверджено Державну соціальну 

програму протидії торгівлі людьми на 
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період до 2020 року, яка містить 

заходи, спрямовані на підвищення 

ідентифікації осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми (навчання 

спеціалістів, проведення 

інформаційних кампаній, надання 

допомоги постраждалим).  

13-15.04.2016 проведено навчання в 

Центрі підвищення кваліфікації 

працівників сфери управління 

Мінсоцполітики для посадових осіб 

місцевих державних адміністрацій, 

відповідальних за проведення 

процедури встановлення статусу 

особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми на тему «Ідентифікація осіб, 

які постраждали від торгівлі людьми 

та організація надання їм допомоги», 

участь у якому взяла 21 особа. 

16-17.05.2016 у співпраці 

Мінсоцполітики  з МЗС та 

Представництвом МОМ в Україні 

проведено навчальний тренінг для 

працівників центрального апарату 

МЗС, які плануються в довгострокове 

відрядження в закордонні 

дипломатичні установи в 2016 році на 

консульські посади. Метою тренінгу 

було підвищення кваліфікації 

консульських працівників у 

ідентифікації та поверненні жертв 

торгівлі людьми на Батьківщину. 

24-25 травня 2016 року за підтримки 

Представництва МОМ в Україні 

проведено навчальний семінар для 

представників прокуратури Київської 

області з питань протидії торгівлі 

людьми. Представник 

Мінсоцполітики взяв учать у заході з 
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доповіддю про Національний 

механізм взаємодії та систему 

надання допомоги постраждалим 

особам. 

13-14.07. та 18-21.07.2016 проведено 

короткотермінові семінари 

„Зміцнення потенціалу 

правоохоронних органів України у 

боротьбі з торгівлею людьми через 

посилення їх ролі в національному 

механізмі взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми”. 

 

 3) забезпечення діяльності 
існуючих установ, які надають 
допомогу постраждалим від 
гендерного насильства, у тому 
числі домашнього насильства та 
торгівлі людьми  

кількість установ, які 
надавали допомогу 
постраждалим 
кількість 
постраждалих, які 
отримали допомогу в 
зазначених установах 

2016— 
2020 роки 

Мінсоцполітики Виконується. 

Упродовж 2015 року 83 особи, які 

постраждали від торгівлі людьми, 

отримали соціальні послуги в центрах 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

Відповідно до Закону України „Про 

протидію торгівлі людьми” особи, які 

постраждали від торгівлі людьми, у 

разі потреби можуть отримати 

комплексну психологічну, соціально-

педагогічну, соціально-медичну, 

юридичну, інформаційну та інші види 

допомоги в одному з діючої мережі 

центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, центрів соціально-

психологічної допомоги або 

територіальних центрів соціального 

обслуговування. 

В Україні діє мережа центрів 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, які є основним виконавцем 

заходів з надання допомоги особам, 

які постраждали від домашнього 

насильства та торгівлі людьми.  
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В Україні діє 696 центрів, на які 

покладено функції щодо здійснення 

оцінки потреб особи, яка постраждала 

від домашнього насильства, торгівлі 

людьми та розробки плану 

реабілітації. 

Центри соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді здійснюють 

координацію та контроль за 

виконанням планів реабілітації. 

В Україні налічується 18 центрів 

соціально-психологічної допомоги, 

які працюють в режимі стаціонарного 

закладу (цілодобово) і кожний з них 

розрахований на одночасне 

перебування до 15 осіб. Основним 

завданням центрів є надання 

невідкладної комплексної допомоги 

(психологічних, соціально-побутових, 

соціально-педагогічних, соціально-

медичних, інформаційних, 

юридичних послуг тощо). 

Діти розміщуються в притулках для 

дітей (10) або центрах соціально – 

психологічної реабілітації дітей (75). 

Крім того, в Україні діють 

9 приватних закладів, які надають 

послуги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми та насильства, в тому 

числі тимчасовий притулок. 

 

92. Унормування 
питання організації 
працетерапії, зокрема 
встановлено вимоги 
щодо організації 
працетерапії відповідно 
до плану відновлення 
пацієнта, проведення 

1) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту нормативно-
правового акта щодо залучення 
до праці осіб з інвалідністю, які 
проживають у закладах 
соціального захисту населення 
та системи охорони здоров’я, 

прийнято Кабінетом 
Міністрів України 
відповідний 
нормативно-правовий 
акт 

III квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

МОЗ 

 

Виконується. 

За замовленням Мінсоцполітики 

Науково-дослідний інститут праці і 

зайнятості населення протягом 

2016 року проводить наукове 

дослідження щодо розроблення 

проекту методичних рекомендацій з 

організації працетерапії для осіб, що 



 25 

періодичної оцінки 
ефективності 
здійснення працетерапії 
лікарем 

виконання покарань проживають в інтернатних установах 

системи соціального захисту 

населення.  

За результатами дослідження 

Мінсоцполітики буде розроблено 

методичні рекомендації з організації 

працетерапії для осіб, що 

проживають в будинках-інтернатах 

(пансіонатах) для громадян похилого 

віку, інвалідів та дітей-інвалідів. 

Протидія домашньому насильству 
 

Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення якості надання допомоги жертвам домашнього насильства 
 

96. Створення 
ефективної системи 
запобігання та протидії 
домашньому 
насильству, у тому 
числі вжиття заходів 
забезпечення 
повідомлення 
уповноваженим 
органам про випадки 
домашнього насильства 

1) розроблення та затвердження 
порядку міжвідомчої взаємодії 
суб’єктів, які здійснюють заходи 
з протидії  домашньому 
насильству 

розроблено та 
затверджено 
постанову Кабінету 
Міністрів України про 
порядок міжвідомчої 
взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи з 
протидії домашньому 
насильству 

2016 —  
2017 роки 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

громадські та 

міжнародні 

організації (за 

згодою) 

обласні та Київська 

міська 

держадміністрації 

Виконується. 

Після прийняття Закону України 

„Про запобігання та протидію 

домашньому насильству” буде 

внесено зміни до чинних та 

розроблено нові нормативно-правові 

акти щодо попередження насильства 

в сім’ї, у тому числі буде розроблено 

проект постанови Кабінету Міністрів 

України про Порядок міжвідомчої 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють 

заходи з протидії  домашньому 

насильству. 
 3) розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Закону 
України “Про ратифікацію 
Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими 
явищами” (Стамбульської 
конвенції) 
 

подано на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України законопроект 

2016 рік Мінсоцполітики 

разом з іншими 

центральними 

органами виконавчої 

влади  

Виконується. 

Мінсоцполітики підготовлено проект 

Закону України „Про ратифікацію 

Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами” 

(Стамбульська конвенція), яку було 

підписано від імені України 

07.11.2011.                           

Законопроект погоджено 

центральними органами виконавчої 
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влади, отримано висновок Мін’юсту 

за результатами  правової експертизи 

із зауваженнями, які повністю 

враховано. 

На даний час, відповідно до Закону 

України „Про міжнародні договори 

України” проект Закону направлено 

МЗС.  

Після погодження МЗС направлено 

законопроект до Адміністрації 

Президента України (лист від 

26.07.2016  № 72/11-612- 1755). 

 4) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України проекту Закону 
України “Про запобігання та 
боротьбу з домашнім 
насильством” 

подано на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України законопроект 

2015 —  
2017 роки 

Мінсоцполітики 

разом з іншими 

центральними 

органами виконавчої 

влади 

Виконується. 

З метою удосконалення 

національного законодавства з питань 

попередження насильства в сім’ї та 

відповідно до вимог Стамбульської 

конвенції Мінсоцполітики спільно з 

представниками інших центральних 

органів виконавчої влади, 

міжнародних та громадських 

організацій розроблено проект Закону 

України „Про запобігання та 

протидію домашньому насильству”, 

який направлено на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 

 5) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України проектів законів 
України щодо приведення 
законодавства України  у 
відповідність з вимогами 
Стамбульської конвенції, 
зокрема про внесення змін до  
Кримінального, Цивільного, 
Цивільного процесуального 
кодексів України, Кодексу 
України про адміністративні 

подано на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України законопроект 

2015— 
2017 роки 

Мінсоцполітики 

МВС 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

Виконується. 

З метою приведення чинного 

законодавства з питань попередження 

насильства в сім’ї до  вимог 

Стамбульської конвенції 

розробляється  проект Закону 

України „Про запобігання та 

протидію домашньому насильству”, 

який містить пропозиції щодо змін до 

Кодексу законів про працю, Кодексу 

України про адміністративні 

правопорушення, Закону України 
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правопорушення та інших  
законодавчих актів у сфері 
запобігання домашньому 
насильству 

„Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків”, 

Цивільного процесуального кодексу 

України. 

 
навчання осіб, які 
вчинили домашнє 
насильство, 
ненасильницькій 
поведінці в 
міжособистісних 
стосунках 

3) розроблення та затвердження 
корекційних програм для осіб, 
які вчиняють домашнє 
насильство 

кількість 
рекомендованих та 
застосовуваних 
програм  
кількість виділених 
місць для проведення 
корекційних програм у 
розрізі регіонів 

2016 рік Мінсоцполітики 

МВС 

МОН 

МОЗ 

Національна академія 

педагогічних наук (за 

згодою) 

наукові установи (за 

згодою) 

міжнародні та 

громадські 

організації (за 

згодою) 

Виконується. 

З метою попередження та подолання 

наслідків насильства в сім’ї за 

сприяння Міжнародного 

благодійного фонду „Українська 

фундація громадського здоров’я” 

розроблено наступні корекційні 

програми:  

- комплексна програма корекційно-

реабілітаційної роботи з чоловіками, 

які вчиняють насильство або 

належать до групи ризику щодо його 

вчинення; 

- комплексна програма корекційно-

реабілітаційної роботи з дівчатам        

(14–18 років) та жінками, які 

пережили насильство або належать до 

групи ризику;  

- програма підготовки працівників 

органів внутрішніх справ з питань 

попередження насильства щодо 

жінок; 

  - програма підготовки працівників 

закладів охорони здоров’я з питань 

попередження насильства щодо 

жінок. 

Підготовлено навчально-методичний 

посібник запобігання насильству в 

сім’ї у діяльності фахівців соціальної 

сфери.    

 4) проведення роботи з особами, 
які вчиняють домашнє 
насильство (включаючи 
забезпечення фахівцями, 

 починаючи 
з III 
кварталу 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

МВС 

місцеві 

Виконується. 

Протягом I півріччя 2016 року за 

вчинення насильства в сім’ї органами 
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приміщеннями та ресурсами) 
 

держадміністрації національної поліції для проходження 

корекційних програм було 

направлено  2176 осіб (у порівнянні з 

аналогічним періодом 2015 року 

направлено 2894 особи). З них 

корекційні програми пройшли лише 

668 осіб (у порівнянні з аналогічним 

періодом 2015 року, у якому 

корекційні програми пройшли            

611 осіб). Крім того, повторно 

вчинила насильство в сім’ї  41 особа. 

Водночас, у Закарпатській, Івано-

Франківській, Луганській, Львівській, 

Полтавській, Рівненській, Сумській, 

Херсонській та Чернігівській 

областях, жодної особи, якою 

вчинено насильство в сім’ї органами 

національної поліції не направлено на 

проходження корекційних програм. 

 5) забезпечення діяльності 
існуючих установ, які надають 
допомогу постраждалим від 
домашнього насильства 

кількість установ, які 
надають допомогу 
постраждалим 
кількість 
постраждалих, які 
отримали допомогу в 
зазначених установах, 
у розрізі регіонів 

2016 —  
2020 роки 

Мінсоцполітики 

МВС 

місцеві органи 

виконавчої влади 

Виконується. 

Протягом  I півріччя 2016 року сім’ям 

з дітьми та особам, які постраждали 

від насильства в сім’ї надавалися 

послуги в центрах соціально-

психологічної допомоги, яких станом 

на 01.07.2016 в Україні 

функціонувало 19 (Волинській, 

Дніпропетровській, Донецькій, 

Житомирській, Закарпатській, 

Запорізькій, Івано-Франківській, 

Кіровоградській, Львівській, 

Миколаївській, Одеській, 

Рівненській, Сумській, 

Тернопільській, Хмельницькій, 

Черкаській, Чернівецькій, 

Чернігівській областях та м. Києві). 

Не функціонує центр соціально-

психологічної допомоги в  Луганській 

області. 
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Протягом I півріччя 2016 року в 

центрах соціально-психологічної 

допомоги допомогу отримали 

423 сім’ї з дітьми та 3934 особи. 

Допомога у наданні соціальних 

послуг в зазначених закладах 

здійснювалася як в умовах 

цілодобового стаціонару так і в 

денному стаціонарі (без забезпечення 

притулку). 

У тому числі в цілодобовому та 

денному стаціонарах надавалася 

допомога сім’ям з дітьми та особам, 

які постраждали від насильства в 

сім’ї. У цих закладах допомогу 

надано 65 таким сім’ям  та  

474 особам. 

98. Проведення роботи 
з інформування 
населення про 
проблеми і способи 
протидії домашньому 
насильству та порядок 
надання допомоги 
постраждалим від 
домашнього насильства  

1) проведення інформаційної 
кампанії з формування 
свідомості населення щодо 
нетерпимого ставлення до 
домашнього насильства 

підвищено рівень 
обізнаності населення 
про правові основи 
запобігання та бороть-
би з домашнім 
насильством та про 
види допомоги 
постраждалим від 
домашнього 
насильства   

2016 —  
2020 роки 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

Виконується. 

В Україні щорічно з 25 листопада до 

10 грудня проводиться Всеукраїнська 

акція „16 днів проти насильства”. 

У рамках Акції в регіонах України 

проводяться: 

- координаційно-методичні ради, 

навчальні семінари, спільні наради, 

конференції, засідання за „круглим 

столом” для працівників органів 

державної влади, установ та 

організацій, засобів масової 

інформації, діяльність яких 

спрямована на запобігання 

насильству в сім’ї з метою 

розроблення механізму їх взаємодії; 

- інформаційно-просвітницькі заходи: 

тренінги, бесіди, конкурси, лекторії, 

виставки у приміщеннях, на вулицях 

міст і населених пунктів; 

- вуличні акції, опитування громадян; 

-  виготовлення та розповсюдження 
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соціальної реклами щодо запобігання 

насильству в сім’ї. 

За сприяння Державного комітету 

України з питань телебачення і 

радіомовлення заходи в рамках Акції 

широко висвітлюються у засобах 

масової інформації, зокрема 

здійснюється постійний медіа-

супровід заходів 

телерадіокомпаніями, організовується 

трансляція відео-роликів, ведуться 

постійні рубрики на сторінках газет. 

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 навчальних 
закладів  
 

2016 —  
2020 роки 

Мінсоцполітики 

МВС 

МОН 

МОЗ 

облдержадміністрації 

міжнародний 

жіночий 

правозахисний центр 

“Ла Страда-Україна” 

громадські 

організації (за 

згодою)  

Виконується. 

У 2015 році між Мінсоцполітики та 

громадською організацією „Ла 

Страда Україна” підписано договір 

про співпрацю, який передбачає 

підтримку діяльності Національної 

„гарячої лінії” з попередження 

домашнього насильства, торгівлі 

людьми та ґендерної дискримінації. 

З метою надання допомоги із 

зазначених питань на обласному та 

місцевому рівнях функціонує мережа 

„телефонів довіри”, які діють при 

центрах соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, службах у справах 

дітей, громадських та благодійних 

організаціях.  

У рамках реалізації проекту 

міжнародної технічної допомоги 

„Свобода від насильства: покращення 

доступу до соціальних послуг в 

Україні”: 

- підтримується робота телефонних 

„гарячих ліній” з попередження 

насильства в сім'ї та щодо жінок, яка 

працюють в громадських організаціях 

„Віра, Надія, Любов” (м. Одеса), 
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„Прогресивні жінки” (м. Вінниця) та 

„телефонної лінії” допомоги 

„Парасолька від насильства” (м. 

Київ); 

- консультації по телефонній „гарячій 

лінії” з протидії насильству у м. Києві 

отримали 172 жінки та 29 чоловіків, у 

м. Одеса – 158 жінок та 4 чоловіки, у 

м. Вінниця – 182 жінки. 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства 
 

99. Впровадження 
міжнародних 
стандартів щодо 
забезпечення  гендерної 
рівності, у тому числі 
на законодавчому рівні  

1) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України законопроекту про 
внесення до трудового 
законодавства змін щодо 
надання додаткових гарантій 
для працюючих чоловіків, які 
мають дітей віком до 15 років 
або дитину-інваліда  
 

подано на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України законопроект 
 

III квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

Мін’юст 
Виконується. 

Проектом Трудового кодексу України 

(реєстр. № 1658, доопрацьованому 

20.05.2015), що прийнятий в першому 

читанні, це питання вирішене шляхом 

введення поняття „працівники із 

сімейними обов’язками”, якими 

визнаються мати, батько, 

усиновлювач, опікун, піклувальник, 

прийомні батьки, а в окремих 

випадках, передбачених цим 

Кодексом, - інший член сім’ї.  

 

 2) проведення аналізу 
національного законодавства 
щодо запровадження 
позитивних дій  

проведено аналіз, 
розроблено 
рекомендації щодо 
запровадження 
позитивних дій, 
розроблено та внесено 
на розгляд Верховної 
Ради України 
законопроект стосовно 
внесення змін до 
законодавства щодо 
запровадження 
позитивних дій  

2016 —  
2018 роки 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади   

Виконується. 

Мінсоцполітики спільно з  

ООН-Жінки, Міжфракційним 

депутатським об’єднанням „Рівні 

можливості”, Міноборони та 

Генштабом здійснено аналіз 

законодавства у сфері безпеки та 

оборони. 

Робочою групою напрацьовано 

пропозиції щодо внесення змін до 

Законів України в частині 

забезпечення дотримання рівних прав 

жінок і чоловіків у сфері воєнної 
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безпеки та оборони, зокрема, законів 

України „Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і 

чоловіків”, „Про засади запобігання 

та протидії дискримінації в Україні”, 

„Про соціальний та правовий захист 

військовослужбовців та членів їх 

сімей”, „Про військовий обов’язок і 

військову службу”. 

Позитивні дії містяться у законах 

України „Про політичні партії в 

Україні” та „Про місцеві вибори”. 

Зокрема, для збільшення 

представництва жінок у 

представницьких органах влади до 

Закону України „Про політичні партії 

в Україні” були внесені зміни щодо 

введення квот, які визначають 

мінімальний рівень представництва 

осіб однієї статі у виборчих списках 

політичних партій не менше 30-ти 

відсотків. 

Відповідно до Закону України „Про 

місцеві вибори” представництво осіб 

однієї статі у виборчих списках 

кандидатів у депутати місцевих рад у 

багатомандатних виборчих округах 

має становити не менше 30 відсотків 

загальної кількості кандидатів у 

виборчому списку. 

 

 4) проведення комплексного 
аналізу щодо виконання 
зобов’язань за міжнародними 
договорами з питань 
забезпечення гендерної рівності 
для визначення проблемних 
питань у процесі виконання 
зазначених зобов’язань 

розроблено дієвий 
механізм виконання 
рекомендацій органів 
міжнародних 
організацій 
 

2016 —  
2020 роки 
 
 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади  

громадські та 

міжнародні 

організації (за 

згодою) 

Виконується. 

Мінсоцполітики спільно з іншими 

центральними органами виконавчої 

влади, міжнародними та 

громадськими організаціями працює 

над розробкою проекту Державної 

програми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 
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період до 2021 року, в яку увійдуть 

заходи, спрямовані на вирішення 

проблемних питань щодо виконання 

зобов’язань за міжнародними 

договорами. 

01.09.2016 року в Мінсоцполітики 

відбулось засідання робочої групи з 

питань розробки вищезазначеного 

проекту акта. 

 5) проведення заходів щодо 
досягнення цілей Стратегії Ради 
Європи у сфері гендерної 
рівності, що є аналогічними 
відповідним стратегічним цілям 
Національної стратегії у сфері 
прав людини 
врахування положення 
майбутнього стратегічного 
документа ЄС у сфері  гендерної 
рівності після набрання ним 
чинності у процесі розроблення 
майбутніх заходів у рамках 
реалізації державної політики у 
сфері гендерної рівності 

забезпечено 
ефективну 
імплементацію 
Стратегії Ради Європи 
у сфері  гендерної 
рівності 
 

2016— 
2017 роки, 
далі — до 
2020 року 
після 
ухвалення 
наступної 
відповідно
ї стратегії 
Ради 
Європи 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

громадські та 

міжнародні 

організації (за 

згодою) 

Виконується. 

Заходи з виконання стратегії 

гендерної рівності Ради Європи 

входять до проекту Державної 

програми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2016 року (боротьба з 

гендерними стереотипами та 

гендерною дискримінацією, 

досягнення рівної участі жінок і 

чоловіків у прийнятті політичних та 

громадських рішень).  

Мінсоцполітики завершено розробку 

проекту Закону України "Про 

ратифікацію Конвенції Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами 

(Стамбульська конвенція). 

З урахуванням положень 

Стамбульської конвенції на заміну 

Закону України „Про попередження 

насильства в сім’ї” завершено 

підготовку проекту Закону України 

„Про запобігання та протидію 

домашньому насильству”, який 

знаходиться у Кабінеті Міністрів 

України. 

У рамках реалізації проекту 

"Врахування принципу рівних прав і 
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можливостей жінок і чоловіків в 

реформуванні судової влади в 

Україні" проведено дослідження 

щодо рівня доступу до правосуддя 

жінок та чоловіків, які зазнали 

дискримінацію та насильство за 

ознакою статі (проект Агентства 

США з міжнародного розвиту 

(USAID) "Справедливе правосуддя"). 

Здійснено моніторинг 1500 судових 

рішень з Єдиного реєстру судових 

рішень на предмет кількості справ, 

які стосуються дискримінації за 

ознакою статі, застосування судами 

антидискримінаційного 

законодавства, наявності ґендерних 

стереотипів у судах. У 31-му 

судовому рішенні було застосовано 

Закон України "Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків", у жодному рішенні не 

застосовувалися норми Конвенції 

ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок.   

Триває робота над розробленням 

проекту Державної програми 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2021 року, в якій будуть 

враховані напрями Стратегії 

ґендерної рівності Ради Європи. 

 6) визначення 
пріоритетів/заходів  з метою 
виконання тих рекомендацій, 
що не імплементовані в Україні 
 

здійснено переклад 
рекомендацій 
Комітету міністрів 
Ради Європи на 
українську мову 
широке 
розповсюдження 
рекомендацій  Ради 

2016 —  
2017 роки 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

громадські та 

міжнародні 

організації (за 

згодою) 

Виконується. 

Здійснено переклад рекомендацій 

Комітету Міністрів Ради Європи на 

захист і заохочення прав жінок і 

дівчат з обмеженими можливостями, 

а також щодо забезпечення повної 

інтеграції дітей та молоді з 

обмеженими можливостями в 
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Європи для 
підвищення рівня 
обізнаності 
заінтересованих 
державних установ та 
громадськості 
поетапне виконання 
рекомендацій 
враховано 
рекомендації у ході 
розроблення заходів і 
політики у відповідній 
сфері 

переклад може бути 

здійснено за 

сприяння Ради 

Європи (за згодою)  

суспільство.  

 

100. Удосконалення 
механізму забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків 

1) забезпечення діяльності 
радників з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків 

затверджено 
положення про  
радника з питань 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків 
кількість працюючих 
радників з питань 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків 

2016 —  
2020 роки 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади  

місцеві 

держадміністрації 

Виконується. 

Відповідно до ст. 12 Закону України 

„Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків” 

органи виконавчої влади можуть 

утворювати консультативно-дорадчі 

органи, призначати радників з питань 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

Таким чином, керівник органу 

виконавчої влади може самостійно 

приймати рішення щодо призначення 

радників. 

 2) забезпечено діяльність 
робочих груп з питань 
впровадження гендерних 
підходів у діяльність органів 
влади та місцевого 
самоврядування 

затверджено 
положення про робочу 
групу з питань 
впровадження 
гендерних підходів у 
діяльність органів 
влади та місцевого 
самоврядування 
кількість запровадь-
жених позитивних дій 
за результатами 
діяльності робочих 
груп з впровадження 
гендерних підходів 

2016 —  
2020 роки 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

місцеві 

держадміністрації 

Виконується. 

При всіх місцевих державних 

адміністраціях діють міжвідомчі 

координаційні ради з питань 

сімейної, гендерної політики, 

запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми, засідання 

яких проводяться раз на квартал. 
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101. Створення умов 
для збалансованої 
участі жінок і чоловіків 
у громадсько-
політичних процесах, 
прийняття суспільно 
важливих рішень 

1) удосконалення виборчого 
законодавства з метою 
комплексного урахування 
принципу рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, 
зокрема відповідальності за 
недотримання його вимог 

збільшено 
представництво жінок 
у Верховній Раді 
України та серед 
депутатів місцевих рад 

2016 —  
2020 роки 

Мінсоцполітики 

Мін’юст 
Виконується. 

З метою удосконалення виборчого 

законодавства щодо урахування 

принципу ґендерної рівності при 

Комітеті Верховної Ради України з 

прав людини, національних меншин 

та міжнародних відносин діє робоча 

група з напрацювання комплексних 

змін з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і 

чоловіків, до складу якої входять 

представники Мінсоцполітики. 

Відбулось три засідання, присвячених 

обговоренню питання забезпечення 

гендерної рівності у виборчому 

процесі, зокрема, відповідальності за 

недотримання його вимог. 

Обговорено зміни та доповнення до 

статті 15 Закону України "Про 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків", 

статей 53, 54, 60 Закону України "Про 

вибори народних депутатів України", 

статей 4,22,24.25.38,46 Закону 

України "Про місцеві вибори", статей 

8, 17-5 Закону "Про політичні партії в 

Україні" та статей 6,17 закону 

України "Про Центральну виборчу 

комісію". 

 

 2) організація роботи шкіл 
лідерства для жінок, шкіл 
підготовки кандидатів у 
депутати місцевих рад, 
проведення просвітницької 
роботи 

кількість жінок, 
підготовлених у 
школах лідерства 

2016 —  
2020 роки 

Мінсоцполітики 

місцеві 

держадміністрації 

Виконується. 

У областях України організовується 

робота шкіл лідерства для жінок, 

шкіл підготовки кандидатів у 

депутати місцевих рад, проводиться 

просвітницька робота, спрямована на 

розширення участі жінок у політиці 

та прийнятті рішень. 

З метою збільшення участі жінок у 
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громадському та політичному житті, 

надання жінкам необхідних 

теоретичних та практичних знань для 

їх подальшого застосування в 

професійному житті в усіх областях 

України реалізується проект 

„Академія Жіночого Політичного 

Лідерства”. 

У рамках другого етапу проекту 

"Жінки – 50 % успіху України", що 

реалізується в області спільно з 

Вінницьким об’єднанням обласних 

громадських організацій "Відкрите 

суспільство", з метою пошуку 

найбільш ефективної форми спільної 

дії політичних та громадських 

активістів задля побудови суспільства 

рівних можливостей відбулася 

міжрегіональна конференція 

"Платформа рівноправного 

партнерства: коаліція заради рівних 

можливостей".  

У Кіровоградській області підписано 

Меморандум щодо підтримки 

ініціативи створення міжфракційних 

депутатських об’єднань "Рівні 

можливості" в місцевих радах 

Кіровоградської області. 

У м. Суми проведено тренінги з 

питань формування стратегії 

розвитку громад на тему: 

"Наближуючи реформи до потреб 

жінок: від стратегій до дій". 

В рамках Проекту TEMPUS ELITE на 

базі Тернопільського національного 

педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка діє Центр 

лідерства, головним завданням якого 

є розробка теоретичних засад, 
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методологічних принципів, 

практичних рекомендацій з 

формування, професійної підготовки 

й належного розвитку управлінців-

лідерів з урахуванням гендерного 

аспекту. Працює Школа лідерства 

"Освіта для лідерства, інтелігентності 

та розвитку таланту", яка включає 

напрямки: "Лідерство в освіті", 

"Лідерство в бізнесі", "Лідерство в 

державному управлінні". 

102. Здійснення 
комплексних заходів 
щодо подолання 
гендерної 
дискримінації, у тому 
числі гендерних 
стереотипів 

3) включення компонента, 
спрямованого на поширення 
гендерних знань та подолання 
гендерних стереотипів, у 
систему освіти 

підвищено рівень 
правової обізнаності 
населення щодо 
гендерної рівності, 
інформування про 
вимоги гендерного 
законодавства, 
подолання гендерних 
стереотипів 

постійно Мінсоцполітики 

МОН 

інші заінтересовані 

центральні органи 

виконавчої влади 

місцеві 

держадміністрації  

Виконується. 

МОН здійснено аналіз щодо 

впровадження у навчально-виховний 

процес вищих навчальних закладів 

навчальних програм і спецкурсів, а 

також включення вищезазначених 

питань в систему перепідготовки 

кадрів, а саме:  

- програму вибіркової навчальної 

дисципліни „Основи ґендерної 

паритетності” (Київський 

національний університет ім. Тараса 

Шевченка);  

- програму навчальної дисципліни 

„Соціологія  гендеру” (Національний 

технічний університет „КПІ”);  

- програму нормативної навчальної 

дисципліни „Основи гендеру та 

ґендерної рівності” (Полтавський 

національний університет ім. 

Ю. Кондратюка); 

- програму соціального тренінгу 

„Шляхи подолання гендерних 

стереотипів” (Українська медична 

стоматологічна академія); 

- навчальну програму 

інтегрувального курсу „Теорія і 

практика ґендерної освіти: виклики 
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сьогодення” (Тернопільській 

національний педагогічний 

університет ім. В. Гнатюка); 

- робочу програму навчальної 

дісціпліни „Гендерний підхід у 

фізичній культурі і спорту” 

(Рівненський державний 

гуманітарний Інститут психології і 

педагогіки); 

- тренінговий курс для курсантів і 

студентів „Різні, проте рівні” 

(Одеській державний університет 

внутрішніх справ). 

Кафедрою педагогіки Криворізького 

педагогічного інституту ДВНЗ 

„Криворізький національний 

університет” започатковано випуск 

збірника наукових праць „Ґендерна 

парадигма освітнього простору”, де 

друкуються наукові матеріали 

теоретичного та експериментального 

характеру з методологічних основ 

ґендерної освіти та практики 

гендерного виховання учнів і 

студентів у закладах освіти та 

позашкільних установах. 

У Лисичанській багатопрофільній 

гімназії продовжується експеримент 

щодо організації навчально-

виховного процесу на основі 

ґендерних досліджень. 

 4) організація та проведення 
освітньо-просвітницьких заходів 
(зокрема із залученням засобів 
масової інформації) 
спрямованих на поширення 
гендерних знань та подолання 
гендерних стереотипів 

підвищено рівень 
правової обізнаності 
населення щодо 
гендерної рівності, 
інформування про 
вимоги гендерного 
законодавства 
України, подолання 

постійно Мінсоцполітики 

інші заінтересовані 

центральні органи 

виконавчої влади 

місцеві 

держадміністрації  

Виконується. 

За підтримки Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні розроблено та 

апробовано навчальний курс і 

посібник з питань ґендерної рівності 

та недискримінації для представників 

засобів масової інформації та 

рекламної індустрії. Посібник і 
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гендерних стереотипів навчальний курс були представлені та 

розповсюджені серед вищих 

навчальних закладів України, які 

готують відповідних фахівців. 

В рамках інформаційної кампанії 

„Щастя в 4 руки”, яка реалізується 

спільно з Представництвом Фонду 

народонаселення в Україні, соціальні 

ролики „Дитина – нагорода за любов” 

та „Справжні чоловіки” розміщені на 

офіційних сайтах 

облдержадміністрацій та 

райдержадміністрацій, на місцевих 

телеканалах (лист Мінсцполітики від 

03.03.2016 № 3168/0114-16/59). За 

оціночними даними, заходами 

охоплено 3 750 тис. осіб. 

Попередження та протидія дискримінації 
 

Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації 
 

105. Забезпечення 
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 

4) розроблення та затвердження 
типового колективного 
договору, передбачивши пряму 
заборону дискримінації на 
робочому місці та вимогу щодо 
прийняття підприємствами, 
установами та організаціями 
незалежно від форми власності 
політик рівності та 
недискримінації 
розроблення та затвердження 
типової політики рівності та 
недискримінації та зобов’язання 
державних організацій, установ 
та підприємств прийняти 
відповідні політики 

затверджено 
відповідний наказ 
розроблено типову 
політику рівності 
прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України щодо 
зобов’язання прийняти 
політику 
недискримінації для 
державних органів, 
установ та 
підприємств 
державної форми 
власності 

грудень 
2016 р. 

Мінсоцполітики Виконується. 

Розроблення та затвердження 

типового колективного договору не 

узгоджується з положеннями 

міжнародного законодавства. 

Зокрема, Конвенціями МОП 

передбачено: 

– заходи, вживані з метою сприяння 

колективним переговорам, мають 

розроблятися чи застосовуватися 

таким чином, щоб не обмежувати 

свободи колективних переговорів 

(стаття 8 Конвенції № 154); 

– там, де це потрібно, вживають 

заходів, що відповідають умовам 

країни, з метою заохочення й 

сприяння повному розвиткові й 

використанню процедури ведення 
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переговорів на добровільних засадах 

між роботодавцями чи організаціями 

роботодавців, з одного боку, та 

організаціями працівників, з другого 

боку, з метою регулювання умов 

праці шляхом укладення колективних 

договорів (стаття 4 Конвенції № 98). 

Стаття 7 Закону вже передбачає 

встановлення у колективному 

договорі взаємних зобов'язань сторін 

щодо регулювання виробничих, 

трудових, соціально-економічних 

відносин, зокрема заборони 

дискримінації. 

Крім того слід зазначити, що 

враховуючи міжнародні норми, 

зокрема статті 4 Конвенції МОП 

№ 98 про застосування принципів 

права на організацію і ведення 

колективних переговорів, статті 8 

Конвенції МОП № 154 про сприяння 

колективним переговорам, статті 6 

Європейської соціальної хартії 

(переглянутої), про використання 

процедури ведення колективних 

переговорів на добровільних засадах,  

колективні договори укладаються не 

на всіх підприємствах. 

Зазначений захід не узгоджується із 

стандартами МОП (у частині 

розробки типового колективного 

договору) та законодавчо 

врегульований (ст. 7 Закону України 

„Про колективні договори і угоди” 

щодо змісту колективних договорів). 

 5) з метою забезпечення 
відповідності норм та положень 
національного законодавства 
офіційному перекладу Конвенції 

внесено зміни до 
офіційного 
україномовного 
перекладу Конвенції 

III квартал 
2016 р. 
 

МЗС 

Мінсоцполітики 
Виконано.  

07.09.2016 Верховною Радою України 

прийнято Закон України „Про 

ратифікацію Конвенції про права 



 42 
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: 

ООН про права 
інвалідів і 
Факультативного 
протоколу до неї 

інвалідів і Факультативного 

протоколу до неї”. 

 10) удосконалення діяльності 
експертної ради з питань 
розгляду звернень за фактами 
дискримінації за ознакою статі 

удосконалено 
процедуру розгляду 
звернень з питань 
дискримінації за 
ознакою статі 

2016— 
2020 роки 

Мінсоцполітики 

місцеві 

держадміністрації 

Виконано.  

На заміну Експертної ради з питань 

розгляду звернень за фактами 

дискримінації за ознакою статі, яка 

діяла при Мінсоцполітики, утворено 

Експертну раду з питань запобігання 

та протидії дискримінації за ознакою 

статі, удосконалено процедуру 

розгляду звернень з питань 

дискримінації за ознакою статі, 

оновлено склад ради (наказ 

Мінсоцполітики від 11.04.2016 

№ 376). 

До складу ради увійшли 

представники Мінсоцполітики, 

Мін’юсту, МЗС, Мінінформполітики, 

представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав 

людини з питань дотримання прав 

дитини, недискримінації та ґендерної 

рівності, експерти з гендерних питань 

міжнародних та громадських 

організацій, представники 

Координаційної ради Коаліції з 

протидії дискримінації в Україні, 

Національної академії державного 

управління при Президентові 

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
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України, Національної асамблеї 

інвалідів України, науковці. 
107. 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 
суспільстві 
стереотипів, які 
призводять до 
дискримінації 

2) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України законопроекту про 
внесення  до Кодексу України 
про адміністративні 
правопорушення, Цивільного 
кодексу України та інших актів 
законодавства змін щодо: 
визначення органу, який 
здійснюватиме державний 
контроль (нагляд) за 
пристосуванням діючих об’єктів 
архітектури до потреб людей з 
інвалідністю 
покладення на власників та 
користувачів об’єктів 
архітектури обов’язку вживати 
заходів щодо їх пристосування 
до потреб людей з інвалідністю 
передбачення відповідальності 
за відмову від пристосування 
об’єктів архітектури до потреб 
людей з інвалідністю 
посилення відповідальності 
забудовників, суб’єктів, що 
проводять експертизу проектів 
будівництва та здійснюють 
державний архітектурно-
будівельний контроль (нагляд) 
за недотримання державних 
будівельних норм у частині 
забезпечення доступності 
маломобільних груп населення, 
у тому числі людей з 
інвалідністю 
 
 
 
 

подано на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України законопроект 

III квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

Мінрегіон 
Виконується. 

Мінсоцполітики розроблено проект 

Закону України „Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення безбар’єрного 

середовища для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп 

населення”, який листом від 

07.09.2016 № 13079/0/14-16/19 

надіслано Мін’юсту для проведення 

правової експертизи. 
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Забезпечення прав корінних народів і національних меншин 

 

Створення ефективної системи забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин, підтримки та розвитку толерантних міжнаціональних 

відносин у суспільстві 

 

113. Здійснення 
комплексних заходів 
щодо забезпечення 
потреб громадян 
України, які належать 
до корінних народів і 
національних меншин, 
у соціальних та інших 
послугах 
 
 

3) проведення у місцях 
компактного проживання 
національних меншини заходів з 
інформування про соціальні 
послуги, що надаються 
Державною службою зайнятості 

підвищено рівень 
поінформованості 
представників 
етнонаціональних 
спільнот про наявні 
соціальні та інші 
послуги та можливість 
їх отримання 

щоквартал
у 
починаючи 
з II 
кварталу 
2016 р.  

Мінсоцполітики 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

громадські 

організації 

етнонаціональних 

спільнот (за згодою) 

Виконується. 

Профорієнтаційні послуги надаються 

усім соціальним групам та віковим 

категоріям осіб, які звернулися до 

центрів зайнятості, зокрема особам 

ромської національності. 

Представники ромських 

національних меншин у разі їх 

звернення чи перебування на обліку у 

центрах зайнятості також отримують 

індивідуальні профконсультаційні 

послуги щодо вибору виду трудової 

діяльності, актуальної професії або 

напрямку навчання. 

У місцях компактного проживання 

ромської національної меншини, у 

разі звернення їх представників до 

органів державної служби зайнятості, 

проводяться цільові виїзні заходи, у 

т.ч. з використанням мобільних 

засобів інформування.  

За оперативними даними 

регіональних центрів зайнятості 

протягом 2015 року для осіб ромської 

національної меншини проведено 

12 цільових інформаційно-

консультаційних та 

профорієнтаційних заходів, участь в 

яких взяли понад 300 осіб. 
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Забезпечення прав учасників антитерористичної операції 

 

Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції 

 

117. Створення 
належних матеріально-
технічних умов для 
учасників 
антитерористичної 
операції на період її 
проведення 

3) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України 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 

подано на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України законопроект  

I квартал 
2016 р. 
 

Мінсоцполітики 

Мінфін 

Міноборони 

СБУ (за згодою) 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

Виконується. 

Мінсоцполітики розроблено проект 

Закону України „Про внесення змін 

до Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” щодо надання 

статусу учасника бойових дій особам, 

які у складі добровольчих формувань, 

брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції”, яким 

передбачається врегулювати питання 

надання статусу учасника бойових 

дій добровольцям, які захищають 

незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і 

беруть безпосередню участь в 

антитерористичній операції 

(забезпеченні її проведення), але їх 

добровольчі формування не увійшли 

до складу ЗСУ, МВС, Національної 

гвардії України та інших утворених 

відповідно до законів України 

військових формувань та 

правоохоронних органів. 

Зазначений проект Закону було 

погоджено всіма зацікавленими 

органами виконавчої влади та 

09.12.2015 подано до Мін’юсту для 

проведення правової експертизи. 

Проте Мін’юстом 22.01.2016 надано 

висновок за результатами правової 

експертизи, в якому надано 

зауваження щодо 

нормопроектувальної техніки в 

частині доопрацювання 
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законопроекту щодо визначення умов 

та державного органу, який матиме 

право встановлювати статус учасника 

бойових дій особам, залученим до 

складу добровольчих формувань, які 

не ввійшли до складу офіційних 

військових підрозділів. 

В той же час, на розгляд Верховної 

Ради України внесено проект Закону 

України „Про правовий статус і 

соціальні гарантії учасників 

добровольчих збройних формувань в 

Україні” (реєстр. № 3707 від 

23.12.2015), яким визначаються 

основні засади державної політики у 

сфері соціального захисту учасників 

добровольчих збройних формувань та 

членів їх сімей, встановлюється єдина 

система їх соціального та правового 

захисту, гарантій таким 

добровольцям та членам їх сімей в 

економічній, соціальній, політичній 

сферах сприятливих умов для 

реалізації їх конституційного 

обов’язку щодо захисту Вітчизни та 

урегулювання суспільних відносин у 

цій сфері. 

Ухвалення даного законопроекту 

встановить соціальну справедливість 

щодо учасників добровольчих 

збройних формувань, які брали 

участь під час проведення 

антитерористичної операції.  

Мінсоцполітики підтримує 

зазначений проект Закону та приймає 

участь у його доопрацюванні під час 

проведення засідань комітетів 

Верховної Ради України. 
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 4) розроблення проекту 
постанови Кабінету Міністрів 
України щодо компенсаційних 
виплат по інвалідності 
добровольцям та членам сімей 
загиблих добровольців, що були 
залучені до складу 
добровольчих формувань, які не 
ввійшли до складу офіційних 
військових підрозділів 

розроблено та 
затверджено 
постанову Кабінету 
Міністрів України 

I квартал 
2016 р. 

 Виконано.  

На виконання доручення Віце-

прем’єр-міністра України – Міністра 

культури України Кириленка В. А. 

від 27.11.2015 № 47375/1/1-15 до 

Закону України „Про внесення змін 

до Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” щодо виплати 

одноразової грошової допомоги 

волонтерам, добровольцям, які 

захищають незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України, 

та членам сімей загиблих” від 

03.11.2015 № 735-VIII прийнято 

постанову Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2016 № 336 „Деякі 

питання соціального захисту 

ветеранів війни та членів їх сімей”. 

119. Створення 
належних матеріально-
технічних умов для 
учасників 
антитерористичної 
операції на період її 
проведення 

2) розроблення проекту 
постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2015 р. 
№ 200 “Про затвердження 
Порядку використання коштів, 
передбачених у державному 
бюджеті на забезпечення 
постраждалих учасників 
антитерористичної операції 
санаторно-курортним 
лікуванням” 

розроблено та 
затверджено 
постанову Кабінету 
Міністрів України  

I квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики Виконано. 

Прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України від 08.08.2016 

№ 510 „Про внесення змін до 

Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті 

на забезпечення постраждалих 

учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням”, 

якою передбачено упорядкування 

процедури використання коштів, 

передбачених у Держбюджеті на 

закупівлю послуг санаторно-

курортного лікування для 

постраждалих учасників 

антитерористичної операції та 

приведення зазначеного Порядку у 

відповідність до норм чинного 

законодавства.  
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 3) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 
України законопроекту про 
внесення зміни до статті 32 
Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування” з метою 
врегулювання питання 
соціального захисту осіб, які 
брали участь у проведенні 
антитерористичної операції у 
складі добровольчих формувань  

подано на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України законопроект 
 

II квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

Пенсійний фонд 

України 

 

Виконується. 

Мінсоцполітики опрацьовано проект 

Закону України „Про внесення змін 

до статті 3 Закону України „Про 

пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб” щодо доповнення 

переліку осіб, які мають право на 

пенсії нарівні з 

військовослужбовцями строкової 

служби та членами їх сімей. 

Законопроект надіслано на 

погодження центральним органам 

виконавчої влади листом від 

18.08.2016 № 12157/0/14-16/039. 

 5) удосконалення механізму 
виконання бюджетних програм 
щодо: 
надання соціальної та 
психологічної допомоги 
центрами соціально-
психологічної реабілітації 
населення 
психологічної реабілітації 
постраждалих учасників 
антитерористичної операції 
соціальної та професійної 
адаптації учасників 
антитерористичної операції 
забезпечення постраждалих 
учасників антитерористичної 
операції санаторно-курортним 
лікуванням 
забезпечення протезуванням та 
ортезуванням за кордоном 
окремих категорій громадян, які 
брали участь в 
антитерористичної операції 

створено ефективну 
систему соціальної, 
медичної та 
психологічної 
реабілітації учасників 
антитерористичної 
операції та членів їх 
сімей  

2016 — 
2017 роки 

Державна служба у 

справах ветеранів 

війни та учасників 

антитерористичної 

операції 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

Виконується. 

У зв’язку з об’єднанням 4-х 

бюджетних програм щодо 

соціального захисту учасників 

антитерористичної операції у Законі 

України „Про Державний бюджет 

України на 2016 рік”  у бюджетну 

програму „Заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції та 

забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням”. 

З метою реалізації зазначеної 

програми прийнято постанови 

Кабінету Міністрів України  

- від 24.02.2016 № 172 „Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 23 квітня 2014 р. № 117 і 

від 01 жовтня 2014 р. № 518”.  

- від 23.08.2016 № 541 ”Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 2015 року  
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№ 149 і 179”.  

- від 23.08.2016 № 539 „Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 2015 року 

№ 221” та постанову и № 528 „Про 

затвердження Порядку виплати 

грошової компенсації вартості 

проїзду учасників антитерористичної 

операції до реабілітаційних установ 

для проходження психологічної 

реабілітації та назад”.         

- від 23.08.2016 № 541 „Про внесення 

змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 2015 року 

№ 149 і 179”. 

- від 08.08.2016 № 510 „Про внесення 

змін до Порядку використання 

коштів, передбачених у державному 

бюджеті на забезпечення 

постраждалих учасників 

антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням”. 

Службою у справах ветеранів війни 

та учасників антитерористичної 

операції розроблено проекти 

постанов Кабінету Міністрів України: 

- „Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 

31 березня 2015 року № 149” 

(проходить процедуру погодження); 

- „Про затвердження Порядку 

проведення психологічної реабілітації 

учасників антитерористичної 

операції” з метою реалізації статті 11 

Закону України “Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей” (готується до 

подання на розгляд Уряду). 

- „Про затвердження Порядку 
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організації соціальної та професійної 

адаптації учасників 

антитерористичної операції” 

(готується до подання на розгляд 

Уряду). 

Крім того, видано наказ 

Мінсоцполітики від 25.03.2016 № 286 

„Про затвердження Положення про 

експертну групу з розгляду 

документів щодо протезування 

(ортезування) учасників 

антитерористичної операції, які 

втратили функціональні можливості 

кінцівок”, зареєстрований у Мін’юсті 

від 18.04.2016 за № 584/28714. 

 9) створення реєстру ветеранів 
антитерористичної операції, у 
тому числі тих, що отримали 
важкі поранення або 
інвалідність внаслідок участі у 
бойових діях на сході України, 
персональне опрацювання 
кожного з кандидатів на участь 
у фізкультурно-реабілітаційних 
заходах, формування 
відповідних груп на участь у 
фізкультурно-реабілітаційних 
заходах з урахуванням 
інвалідності або наявності 
поранення 

проведено оцінку 
якості та ефективності 
здійснення заходів з 
фізкультурно-
спортивної 
реабілітації 
безпосередньо 
учасниками цих 
заходів (ветеранів 
антитерористичної 
операції) та 
громадськими 
організаціями 
інвалідів 
фізкультурно-
спортивної 
спрямованості 

до 2020 р. Мінсоцполітики 

Державна служба у 

справах ветеранів 

війни та учасників 

антитерористичної 

операції 

Національний комітет 

спорту інвалідів 

України 

Український центр з 

фізичної культури і 

спорту інвалідів 

“Інваспорт” 

 

Виконується. 

У рамках проекту Світового банку 

„Модернізація системи соціальної 

підтримки населення України” 

Мінсоцполітики виконує підготовчі 

роботи по впровадженню 

інформаційної системи управління 

„E-SOCIAL”, на основі якої буде 

створено єдиний реєстр соціальної 

сфери, до якого будуть внесені в тому 

числі і дані що заразі 

використовуються в 

Централізованому банку даних з 

проблем інвалідності, 

автоматизованій інформаційній 

системі „Єдиний державний реєстр 

осіб, які мають право на пільги”, 

автоматизованій системі оброблення 

документації з призначення та 

виплати допомог на базі 

комп'ютерних технологій 

(АСОПД/КОМТЕХ), інших баз даних 

та реєстрів. Буде створена 

інфраструктура онлайн 
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інформаційного обміну з реєстрами 

та базами даних центральних органів 

виконавчої влади. Це дозволить 

створити гнучкий та захищений 

механізм обліку, обробки, обміну та 

верифікації даних, в тому числі і 

стосовно ветеранів 

антитерористичної операції, що 

потребують участі у фізкультурно-

реабілітаційних заходах 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб 

 

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

 

120. Задоволення 
життєво необхідних 
потреб внутрішньо 
переміщених осіб 

2) розроблення проекту 
постанови Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 жовтня 2014 р. № 
505 стосовно: 
диференціації розміру адресної 
допомоги для людей з 
інвалідністю залежно від групи 
та підгрупи інвалідності 
збільшення розміру адресної 
допомоги дітям з інвалідністю 
збільшення розміру адресної 
допомоги працездатним членам 
сімей, які здійснюють догляд за 
особами з інвалідністю, 
престарілими та дітьми 
зняття обмеження розміру 
загальної суми адресної 
допомоги, що виплачується на 
сім’ю (2400 гривень), з родин, у 
яких є особи з інвалідністю та 
діти, незалежно від числа таких 
членів сім’ї 

розроблено та 
затверджено 
постанову Кабінету 
Міністрів України  

I квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

інші заінтересовані 

органи виконавчої 

влади 

Виконується. 

Мінсоцполітики розроблено проект 

постанови Кабінету Міністрів 

України „Про внесення змін до 

Порядку надання щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних 

послуг”, яким пропонувалося 

зокрема: 

- диференціювати розміри адресної 

грошової допомоги для осіб з 

інвалідністю залежно від стану 

здоров’я (групи інвалідності) та 

збільшити розміри адресної допомоги 

дітям з інвалідністю; 

- збільшити граничний розмір 

допомоги на сім’ю із 2 400 до 4 000 

грн та не поширювати таке 

обмеження на родини, у складі яких є 

особи з інвалідністю та / або діти-

інваліди. 

Відповідно до Закону України „Про 
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Державний бюджет України на  

2016 рік” у 2016 році продовжено 

фінансування витрат, пов’язаних із 

наданням щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг за 

рахунок коштів державного бюджету. 

Міністерству соціальної політики на 

цю мету передбачено 2,8 млрд 

гривень. 

Оскільки надання соціальних 

гарантій громадянам за рахунок 

коштів державного бюджету України 

має проводитись з урахуванням 

фінансових можливостей держави та 

забезпечення своєчасним і у повному 

обсязі фінансуванням уже прийнятих 

рішень щодо соціального захисту 

населення Міністерством фінансів 

двічі не погоджено вищезазначений 

проект акта із мотивацією, що 

реалізація його положень у 2016 році 

потребуватиме близько 1,68 млрд грн 

додаткових бюджетних коштів, які не 

передбачені в Державному бюджеті 

України на 2016 рік. 

Разом з тим, Мінфіном 

запропонувано повернутися до 

розгляду зазначеного питання за 

підсумками трьох кварталів 

надходжень до Державного Бюджету 

України у 2016 році.     

121. Здійснення 
комплексних заходів 
щодо підтримки та 
соціальної адаптації 
громадян України, які 

1) на виконання пункту 3 статті 
10 Закону України “Про 
забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб” 
розроблення із залученням 

розроблено 
комплексну державну 
програму, яка 
враховує особливі 
потреби внутрішньо 

II квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

МОН 

МОЗ 

Мін’юст 

Мінфін 

Виконується. 

Прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2015         

№ 1094 „Про затвердження 
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переселилися з 
тимчасово окупованої 
території України та 
районів проведення 
антитерористичної 
операції в інші регіони 
України 

представників громадських 
неурядових організацій та 
міжнародних організацій 
комплексної державної 
програми інтеграції, соціальної 
адаптації та захисту і 
реінтеграції внутрішньо 
переміщених осіб, яка:  

переміщених осіб з 
інвалідністю, зокрема: 
закріплює вимогу 
щодо виконання всіх 
заходів з урахуванням 
особливих потреб 
внутрішньо 
переміщених осіб з 
інвалідністю та їх 
сімей 
враховує принцип 
нероз’єднання сім’ї 
(переселення 
внутрішньо 
переміщеної особи з 
інвалідністю разом із 
сім’єю) 

Пенсійний фонд 

України 

Державний центр 

зайнятості  

Комплексної державної програми 

щодо підтримки, соціальної адаптації 

та реінтеграції громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої 

території України та районів 

проведення антитерористичної 

операції в інші регіони України, на 

період до 2017 року”. 

Програмою передбачено здійснення 

заходів, які спрямовані на вирішення 

основних проблем внутрішньо 

переміщених осіб, у тому числі і 

проблем людей з інвалідністю, а саме:  

- розроблення механізму фінансової 

підтримки проживання та харчування 

сімей, у яких на утриманні є особи з 

інвалідністю, з тяжкими формами 

захворювання, зокрема щодо 

компенсації витрат на утримання 

переселених громадян – інвалідів 

(проживання та харчування) за період 

з 06.10.014 р до 01.06.2015 в 

санаторно-курортних закладах 

Одеської області („Куяльник”, 

„Сенетатя”, „Сперанца”, „Плай”); 

- удосконалення законодавства з 

питань соціального захисту 

переселених громадян, у тому числі в 

частині врахування потреб інвалідів з 

ураженням органів зору, слуху, 

опорно-рухового апарату, розумовою 

відсталістю, психічними розладами 

тощо, з утворенням додаткової ради з 

числа представників організацій 

інвалідів і волонтерських груп, які 

мають багатомісячний досвід 

підтримки переселених громадян – 

інвалідів; 

- забезпечення першочергового 

 враховує в нормативно-
правових актах особливості 
потреб для внутрішньо 
переміщених осіб з інвалідністю 
та їх сімей під час реалізації всіх 
заходів, зокрема вимоги щодо 
безбар’єрності житла для 
внутрішньо переміщених осіб з 
інвалідністю, дотримання 
принципу нерозʼєднання 
родини, особливості патронажу 
та адаптації 

 I квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

 визначає ряд адаптаційних, 
інтеграційних, компенсаційних 
заходів, зокрема врегульовує 
питання соціального захисту, 
передбачає механізми 
працевлаштування внутрішньо 
переміщених осіб та створення 
нових робочих місць, 
започаткування місцевих 
(регіональних) програм 
фінансової підтримки малого 
бізнесу (програми грантів, 

розроблено 
комплексну програму 
в рамках робочої 
групи за участю 
представників 
центральних органів 
виконавчої влади, 
неприбуткових 
громадських 
організацій, 
міжнародних кіл 
комплексна програма 

II—III 
квартали 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

МОН 

МЗС 

Мін’юст 

Мінфін 

Пенсійний фонд 

України 

Державний центр 

зайнятості 
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мікрокредитування) для 
внутрішньо переміщених осіб, 
визначає порядок надання 
освітніх, медичних та 
адміністративних послуг 
внутрішньо переміщеним 
особам із дотриманням 
принципу недискримінації та 
врахуванням особливостей цієї 
категорії осіб, передбачає 
впровадження адаптаційних та 
інтеграційних заходів, у тому 
числі проведення навчання з 
питань започаткування власної 
справи та розроблення бізнес-
планів 
2) проведення інформаційної 
кампанії, спрямованої на 
боротьбу із стигматизацією та 
дискримінаційними настроями 
стосовно внутрішньо 
переміщених осіб, як з боку 
місцевого населення, так і 
органів виконавчої влади 
3) запровадження індикаторів 
визначення вразливих груп 
населення з урахуванням 
специфіки внутрішньо 
переміщених осіб, визначення 
можливих видів надання 
допомоги таким категоріям та 
підготовка проекта акта щодо 
внесення необхідних змін до 
законодавства 
4) передбачення можливості 
залучення коштів міжнародних 
донорів та інвесторів на заходи з 
реалізації зазначеної програми, 
зокрема в частині забезпечення 
житлом внутрішньо 
переміщених осіб 

враховує основні 
потреби внутрішньо 
переміщених осіб та 
передбачає відповідні 
інтеграційні, 
адаптаційні заходи 
передбачає (якщо це 
не буде зроблено в 
рамках окремого 
нормативно-правового 
акта) визначення 
спеціального органу з 
питань внутрішньо 
переміщених осіб 
комплексна програма 
враховує особливі 
потреби внутрішньо 
переміщених осіб з 
інвалідністю, зокрема: 
закріплює вимогу 
щодо виконання всіх 
заходів з урахуванням 
особливих потреб 
внутрішньо 
переміщених осіб з 
інвалідністю та їх 
сімей 
враховує принцип 
нероз’єднання сім’ї 
(переселення 
внутрішньо 
переміщеної особи з 
інвалідністю разом із 
сім’єю) 
 

задоволення потреб найбільш 

незахищених категорій переселених 

громадян (діти, вагітні жінки, 

інваліди, особи похилого віку); 

- забезпечення тимчасового 

розміщення сімей, у складі яких є 

інваліди без уражень опорно-

рухового апарату, які не потребують 

додаткових умов облаштування 

житла, у приміщеннях установ та 

закладів, приватних домівках 

(зокрема, в сільській місцевості), 

якомога ближче до медичних і 

соціальних закладів; 

- забезпечення тимчасового 

розміщення сімей, у складі яких є 

інваліди з ураженням опорно-

рухового апарату, в лежачому стані 

або пересуваються на інвалідному 

візку, з ураженням органів зору, з 

розумовою відсталістю та 

психічними розладами, у 

пристосованих для пересування та 

обслуговування приміщеннях установ 

і закладів, у 15-кілометровій зоні 

територіального розміщення лікарні 

районного рівня; 

- створення та реалізація проектів 

побудови спеціалізованих соціальних 

селищ з урахуванням конструктивних 

особливостей, пристосованих для 

проживання сімей, у складі яких є 

інваліди. 

З метою імплементації положень 

Конвенції ООН про права інвалідів 

Мінсоцполітики розроблено 

Державну цільову програму 

„Національний план дій з реалізації 
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 Конвенції про права інвалідів” на 

період до 2020 року”, яка 

затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2012 

№ 706. 

Державною цільовою програмою 

передбачено низку завдань та заходів, 

які спрямовані на створення для 

інвалідів сприятливих умов 

життєдіяльності, зокрема: 

- удосконалення механізму 

затвердження проектів будівництва, 

проведення їх експертизи та введення 

в експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів фізичного 

оточення з метою забезпечення 

доступності до них інвалідів з 

ураженнями органів зору, слуху, 

опорно-рухового апарату та інших 

маломобільних груп населення; 

- розроблення типових архітектурних 

рішень з переобладнання будинків та 

квартир для проживання інвалідів з 

ураженням органів зору, слуху, 

опорно-рухового апарату, розумовою 

відсталістю, психічними розладами та 

інших маломобільних груп 

населення; 

- облаштування   транспортних   

засобів   зовнішніми   звуковими 

інформаторами номера та кінцевих 

зупинок маршруту, звуковими 

системами у салоні для оголошення 

зупинок. 

За результатами аналізу в Україні 

нараховується понад 7 596 будівель, у 

яких розташовані територіальні та 

місцеві органи соціального захисту 

населення, а саме: Пенсійного фонду 

 5) проведення круглого столу із 
залученням представників 
громадських національних та 
міжнародних організацій з 
метою обговорення проекту 
зазначеної програми 

проведено круглий 
стіл щодо обговорення 
проекту зазначеної 
програми 

одразу 
після 
розроблен
ня 
зазначеної 
програми 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

 6) проведення для цільової 
аудиторії (внутрішньо 
переміщених осіб) 
інформаційної кампанії із 
залученням ресурсів 
громадських організацій щодо 
запланованих в рамках 
зазначеної програми заходів 

інформаційна 
кампанія покриває 
цільову аудиторію 
 

через 
місяць 
після 
прийняття 
зазначеної 
програми 
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України, Державної служби 

зайнятості України, Державної 

інспекції України з питань праці, 

Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності, 

Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України, 

Фонду соціального захисту інвалідів, 

а також управління праці та 

соціального захисту населення та 

територіальні центри соціального 

обслуговування, органи соціального 

захисту сім'ї, дітей та молоді. 

 

 8) розроблення 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 гендерної приналежності, 
кваліфікації та іншими 
критеріями, а також з 
можливістю включення до 
реєстру відомостей про особливі 
потреби вимушених 
переселенців 

розроблено та 
затверджено 
постанову Кабінету 
Міністрів України 
 

I квартал 
2016 р. 
 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

Виконано.  

На виконання частини другої статті 4¹ 

Закону України „Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб” прийнято 

постанову Кабінету Міністрів 

України від 22.09.2016 № 646 „Про 

затвердження Порядку створення, 

ведення та доступу до Єдиної 

інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб”. 

 

 9) забезпечення функціонування 
відповідного реєстру 
 

створено відповідний 
реєстр  

II квартал 
2016 р. 

 Виконується. 

Відповідно до наказу Мінсоцполітики 

від 19.08.2016 № 919 „Про дослідну 

експлуатацію Єдиної інформаційної 

бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб” з 22.08.2016 

розпочато дослідну експлуатацію 

Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб. 
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Звільнення заручників та відновлення їх прав 

Звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації 

 
125. Забезпечення 
права звільнених осіб 
на першочергове 
одержання медичної і 
правової допомоги 

2) розроблення та прийняття 
програми соціальної та 
психологічної реабілітації 
цивільних та військових 
(комбатантів) осіб, що стали 
заручниками/полоненими 
терористичних угрупувань 
“ДНР” та “ЛНР” у зв’язку з 
подіями на сході України, 
передбачивши необхідність 
надання безоплатної правової 
допомоги та застосування 
заходів фізичної безпеки 
колишніх заручників/полонених 
 
 

прийнято програму  
отримано полоненими 
необхідної їм 
допомоги 

III квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

МВС 

СБУ (за згодою) 

Виконується. 

Підготовлено проект концепції 

Державної цільової програми 

соціальної, медичної та психологічної 

реабілітації учасників 

антитерористичної операції, який 

готується на погодження до 

центральних органів виконавчої 

влади. 

Вжиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України 
 

Забезпечення прав і свобод громадян України 
 

126. 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. 

Мінсоцполітики 

Мінфін 

МОЗ 

ДФС 

Адміністрація 

Держприкордон-

служби 

Виконується. 

Комітетом Верховної Ради України у 

справах ветеранів, учасників бойових 

дій, учасників антитерористичної 

операції та людей з інвалідністю  

розроблено проект Закону України 

„Про гуманітарну допомогу в 

кризових ситуаціях”. Зазначений 

законопроект розроблений на основі 

Модельного закону про сприяння та 

регулювання міжнародної 

гуманітарної допомоги в 

надзвичайних ситуацій та допомоги у 

проведенні первинних 

відновлювальних робіт. Ним 



 58 

передбачений спрощений порядок 

оформлення гуманітарної допомоги 

під час переміщення через митний 

кордон та лінії зіткнення відповідно 

до типового закону про гуманітарну 

допомогу у кризових ситуаціях. 

Мінсоцполітики погоджено проект 

Закону без зауважень.  

Законопроект розглянутий в Комітеті 

Верховної Ради України у справах 

ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції 

та людей з інвалідністю з 

пропозицією взяти проект за основу.  
 

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 
 

128. Створення 
належних умов для 
відновлення соціальних 
виплат громадянам, які 
проживають у 
відповідних населених 
пунктах Донецької та 
Луганської областей, і 
вжиття заходів до 
забезпечення їх прав на 
охорону здоров’я та 
освіту  

1) розроблення механізму 
забезпечення пенсійних та 
інших соціальних виплат 
мешканцям територій, на яких 
органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі 
свої повноваження, яким 
скасовується необхідність 
реєстрації внутрішньо 
переміщених осіб, 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 
 

розроблено механізм 
забезпечення 
пенсійних та інших 
соціальних виплат 
мешканцям територій, 
на яких органи 
державної влади 
тимчасово не 
здійснюють або 
здійснюють не в 
повному обсязі свої 
повноваження 
 

до березня 
2016 р. 

Мінсоцполітики Виконується. 

Запроваджено спрощений порядок 

переведення соціальних виплат 

особам, які переїхали із Донецької та 

Луганської областей в інші регіони 

України, за постійним або 

тимчасовим місцем перебування. Такі 

переведення здійснюються за заявою 

громадян, після отримання ними 

довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи при 

пред’явленні паспорта чи іншого 

документа, який засвідчує особу         

(постанова Кабінету Міністрів 

України від 05.11.2014 № 637, 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014 № 509, 

постанови Кабінету Міністрів від 

01.10.2014 № 531, постанови 

Кабінету Міністрів України від 
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08.07.2015 № 471). 

 Крім того, з метою врегулювання 

питання отримання матеріального 

забезпечення та соціальних послуг в 

робочих органах Фонду соціального 

страхування України  застрахованими 

особами, які  перебувають 

(перебували) у трудових відносинах з 

бюджетними установами та 

підприємствами, організаціями, що 

належать до сфери їх управління, які 

перереєструвалися на території, де 

органи державної влади здійснюють 

свої повноваження в повному обсязі, 

але не забезпечили провадження своєї 

діяльності Мінсоцполітики листом 

від 25.08.2016 № 4470/0/10-16/18 

подано на розгляд Уряду проект 

постанови Кабінету Міністрів 

України „Про внесення зміни до 

пункту 11 постанови Кабінету 

Міністрів України від 1 жовтня 

2014 р. № 531”. 

Забезпечення прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, а також іноземців та осіб без громадянства, 

 які на законних підставах перебувають в Україні 

Забезпечення правового та соціального захисту осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; 

урегулювання проблемних питань перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні 

133. Забезпечення 
належних умов для 
звернення особи про 
визнання її біженцем 
або особою, яка 
потребує додаткового 
захисту, особливо 
дитині, розлученій із 
сім’єю 

3) затвердження Порядку 
виявлення дітей, розлучених із 
сім’єю, та взаємодії органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування під 
час здійснення їх соціального 
захисту, у якому передбачено, 
зокрема, механізм призначення 
таким дітям законного 
представника 

прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України 

I квартал 
2016 р. 

Мінсоцполітики 

Адміністрація 

Держприкордон-

служби 

ДМС 

МВС 

МОЗ 

 

Виконується. 

Розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України „Про 

особливості соціального захисту 

дітей, розлучених із сім’єю, які не є 

громадянами України”, який листом 

від 28.09.2016 № 4964/0/10-16/57 

подано на розгляд Кабінету Міністрів 

України. 

134. Забезпечення 
реалізації особами, 

1) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів 

законопроект подано 
на розгляд Кабінету 

 Мінсоцполітики 

Мінфін 
Виконано.  

Відповідно до частини четвертої 
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яких визнано в Україні 
біженцями або 
особами, які 
потребують 
додаткового захисту, 
права на працю, 
охорону здоров’я, 
освіту 

України проекту закону про 
внесення змін до Закону 
України “Про зайнятість 
населення” та проектів 
відповідних нормативно-
правових актів з метою: 
визначення біженців та осіб, які 
потребують додаткового 
захисту, такою категорією 
громадян, у разі 
працевлаштування яких 
роботодавець отримує певну 
пільгу, для заохочення 
роботодавців до офіційного 
працевлаштування біженців 
реєстрації та встановлення на 
облік з безробіття біженців та 
осіб, що потребують 
додаткового захисту, без 
наявності офіційного трудового 
стажу в Україні 
сприяння біженцям та особам, 
що потребують додаткового 
захисту, в підвищенні 
кваліфікації або 
перекваліфікації за 
робітничими спеціальностями 
на безоплатній основі 

Міністрів України 
біженці та особи, що 
потребують 
додаткового захисту, 
реєструються як 
безробітні, не маючи 
страхового стажу в 
Україні, отримують 
матеріальну допомогу 
та допомогу у 
працевлаштуванні, 
перекваліфікації 
роботодавці, які 
приймають на роботу 
біженців та осіб, що 
потребують 
додаткового захисту, 
мають податкові 
пільги 
біженці та особи, що 
потребують 
додаткового захисту, 
визнані як вразлива 
категорія громадян та 
отримують відповідну 
соціальну підтримку 

МОН статті 3 Закону України „Про 

зайнятість населення” іноземці та 

особи без громадянства, які постійно 

проживають в Україні, яких визнано в 

Україні біженцями, мають право на 

зайнятість на підставах і в порядку, 

встановлених для громадян України. 

Заохочення роботодавців до 

створення робочих місць 

здійснюється з метою 

працевлаштування осіб, що мають 

додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню, визначених 

частиною першою статті 14 Закону. 

Біженці, які підпадають під категорії 

громадян, визначених частиною 

першою статті 14 Закону України 

„Про зайнятість населення”  мають 

додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню.  

Статтею 26 зазначеного Закону 

передбачено, що роботодавцю, який 

працевлаштовує на нове робоче місце 

громадян, зазначених у частині 

першій статті 14 цього Закону (крім 

тих, які визначені пунктом 7 частини 

першої статті 14), щомісяця 

компенсуються фактичні витрати у 

розмірі єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування за відповідну 

особу за місяць, за який він 

сплачений. 

Компенсація здійснюється за рахунок 

коштів, Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування 

України на випадок безробіття та 

Фонду соціального захисту інвалідів 

(у разі працевлаштування інваліда).  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1444315444532153#n89
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1444315444532153#n89
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1444315444532153#n99
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1444315444532153#n99
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