
Додаток 

до листа МВС України 

від 30.09.2016 № 13623/05/14-2016 

 

Інформація 

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

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

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»,  затвердженого 24 березня 2016 року 

 
№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Забезпечення права на життя 

Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявності правових засобів захисту і механізмів ефективного розслідування 

порушень права на життя 

1) Спільно з органами військової прокуратури забезпечити 
негайне внесення до Єдиного растру досудових розслідувань 
відомостей про зникнення безвісти, викрадення або 
потрапляння в полон громадян, а також проведення в 
установленому порядку відбору зразків біологічного 
походження в близьких осіб зазначених громадян та 
призначення молекулярно-генетичної експертизи, проведення 
заходів з розшуку зазначених громадян та вжиття заходів з 
розкриття кримінальних правопорушень указаної категорії. 

Національна 
поліція, 

ДЕДЕКЦ 

Постійно ДНДЕКЦ узагальнюється та щотижнево направляється 
до Головного департаменту з питань діяльності 
правоохоронних органів та протидії корупції 
Адміністрації Президента України та ГСУ НП 
інформація про результати роботи спеціалістів 
Експертної служби МВС України щодо кількості 
відібраних зразків у родичів безвісти зниклих осіб, 
установлення генетичних ознак та їх поміщення до 
єдиної бази даних ДНК-карток (№№ 19/10-3/6239 від 
02.07.2016, № 19/10-3/6524 від 11.07.2016, № 19/10-
3/6896 від 20.07.2016, № 19/10-3/7291 від 29.07.2016, № 
19/10-3/7335 від 01.08.2016, № 19/10-3/7688 від 
08.08.2016, № 19/10-3/7982 від 12.08.2016, № 19/10-
3/8514 від 19.08.2016, № 19/10-3/8827 від 29.08.2016, № 
19/10-3/9101 від 05.09.2016, № 19/10-3/9297 від 
09.09.2016, № 19/10-3/9564 від 16.09.2016). 

П.п. 2 п. 1 
Плану КМУ 

2) Розробити методичні рекомендації з організації проведення 
відбору зразків біологічного походження в близьких осіб 
зниклих безвісти, викрадених або захоплених у полон 
громадян та призначення молекулярно-генетичної 
експертизи, проведення заходів з розшуку зазначених 
громадян та вжиття заходів з розкриття викрадення або 
захоплення громадян незаконними збройними 
формуваннями, реагування за фактами зникнення безвісти 

ДНДЕКЦ, 
Національна 

поліція 

До 01.07.2016 ДНДЕКЦ розроблено та направлено до ГСУ НП та 
територіальних підрозділів Експертної служби 
Методичні рекомендації з організації проведення 
відбору зразків біологічного походження в близьких 
осіб зниклих безвісти та призначення молекулярно-
генетичної експертизи, проведення заходів з розшуку 
зазначених громадян та реагування за фактами 
зникнення безвісти людей у районах проведення 
антитерористичної операції (№№ 19/10-6180, 19/10-6179 

П.п. 2 п. 1 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

людей у районах проведення антитерористичної операції на 
території Донецької та Луганської областей. 

від 30.06.2016). 

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

Національна 
поліція 

До кінця II 
кварталу 2016 
року 

ГСУ до слідчих управлінь ГУНП та ДНДЕКЦ МВС 
направлено листи про надання пропозицій стосовно 
методичних рекомендації. 

За результатами отриманої та узагальненої інформації 
розроблено та до територіальних слідчих підрозділів  
каналами електронної пошти направлено Методичні 
рекомендації з організації проведення відбору зразків 
біологічного походження в близьких осіб зниклих 
безвісти та призначення молекулярно-генетичної 
експертизи, проведення заходів з розшуку зазначених 
громадян та реагування за фактами зникнення безвісти 
людей у районах проведення антитерористичної 
операції. 

П.п. 2 п. 2 
Плану КМУ 

8) Організувати проведення робочої зустрічі з представниками 
Міжнародного комітету Червоного Хреста та представниками 
Міноборони, МОЗ, СБУ, Генпрокуратури, інших 
заінтересованих органів державної влади з метою розроблення 
порядку дій з установлення на території, тимчасово 
підконтрольній незаконним збройним формуванням, місць 
утримання полонених та позбавлення волі осіб, виявлення на 
контрольованій українською владою території невпізнаних тіл 
загиблих, проведення їх ексгумації, надання допомоги в 
здійсненні належного судово-медичного огляду та 
ідентифікації померлих осіб. За результатами підготувати 
проект наказу про утворення міжвідомчої робочої групи з 
розроблення проекту нормативно-правового акта, яким буде 
затверджено відповідний порядок дій. 

Національна 
поліція, АДПС, 

ГУ НГУ, 
ДНДЕКД, 

ДФППМОВМ 

До 30.04.2016 Постійно проводяться робочі зустрічі з представниками 
ДНДЕКЦ МВС, Міжнародного комітету Червоного 
Хреста (щомісячно) та представниками Міноборони 
(щотижнево) з метою розроблення порядку дій з 
встановлення на території тимчасово підконтрольній 
незаконним збройним формуванням, місць утримання 
полонених та позбавлення волі осіб, виявлення на 
контрольованій українською владою території 
невпізнаних тіл загиблих, проведення їх ексгумації, 
надання допомоги в здійсненні належного судово-
медичного огляду та ідентифікації померлих осіб. 

П.п. 3 п. 3 
Плану КМУ 

9) Забезпечити здійснення систематичного обміну інформацією з 
Міжвідомчим центром допомоги громадянам при СБУ з 
питань звільнення полонених, заручників та віднайдення 
зниклих безвісти осіб. 

Національна 
поліція,  

АДПС, ГУ 
НГУ, ДІТ 

Постійно до 
завершення АТО 
на території 
Донецької та 
Луганської 
областей 

Протягом 8 місяців 2016 року за наданими списками 
опрацьовано та передано до Об’єднаного центру при 
СБУ інформацію щодо понад 3 тис. осіб. 

05.04.2016 на базі Об’єднаного центру з координації 
пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, 
заручників та встановлення місцезнаходження безвісти 
зниклих в районі АТО, представниками ГСУ взято 
участь у робочій нараді з координації роботи  
віднайдення безвісти зниклих осіб в районі проведення 
АТО. 

Обмін інформацією з Міжвідомчим центром допомоги 

П.п. 4 п. 3 

Плану КМУ 
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громадянам при СБУ з питань звільнення полонених, 
заручників, віднайдення зниклих безвісти осіб 
здійснюється відповідним підрозділом 
Держприкордонслужби на постійній основі. 

З метою організації роботи щодо звільнення із 
заручників та розшуку безвісно зниклих в Головному 
управлінні Національній гвардії України налагоджено 
співпрацю з: 

- об’єднаним центром з координації пошуку, звільнення 
незаконно позбавлених волі осіб, заручників та 
встановлення місцезнаходження без-вісти зниклих у 
районах проведення антитерористичної операції; 

- управлінням цивільно-військового співробітництва 
МО України;  

- волонтерськими організаціями. 

З метою ідентифікації тіл загиблих, які вивезені із зони 
АТО до м. Дніпропетровська та  
м. Запоріжжя, серед яких можуть бути і зниклі безвісти 
військовослужбовці НГУ, направлені повідомлення до 
органів внутрішніх справ за місцем проживання 
близьких родичів. 

11) Забезпечити здійснення реєстрації в установленому 
законодавством порядку та розслідування в межах компетенції 
фактів порушення прав людини та норм міжнародного 
гуманітарного права на тимчасово окупованій території 
України та в районі проведення антитерористичної операції. 

Національна 
поліція 

Постійно до 
завершення 
антитерористичн
ої операції на 
території 
Донецької та 
Луганської 
областей 

Забезпечено контроль за станом реєстрації та 
розслідування фактів порушень прав людини і норм 
міжнародного права на тимчасово окупованій території 
України. 

В Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, 
Донецькій та Луганській областях упродовж 8 місяців 
2016 року за фактами звернень громадян про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події, які мали 
місце на тимчасово окупованих територіях, відкрито 508 
кримінальних проваджень (з них 99 – в Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі). 

Із указаної кількості внесених до ЄРДР відомостей 
178(5) кримінальних проваджень відкрито за фактами 
злочинних посягань на власність, 82(48) – за злочинами 
проти життя, волі, честі та гідності особи, 90(18) – за 
злочинами проти авторитету органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та об’єднань 
громадян, 83(14) – за злочинами проти громадського 
порядку, громадської безпеки та моралі, 22(8) – за 

П.п. 5 п. 3 
Плану КМУ 
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злочинами у сфері охорони державної таємниці, 
недоторканності державних кордонів, забезпечення 
призову та мобілізації, 53(6) – за іншими видами 
злочинів. 

12) У взаємодії з органами військового управління вживати 
заходів, спрямованих на недопущення порушення прав 
людини, норм міжнародного гуманітарного права з боку 
підпорядкованих підрозділів, які беруть участь у проведенні 
антитерористичної операції. 

Національна 
поліція, АДПС, 

ГУ НГУ 

Постійно до 
завершення АТО 
на території 
Донецької та 
Луганської 
областей 

Заходи, спрямовані на недопущення порушення прав 
людини, норм міжнародного гуманітарного права 
персоналом підпорядкованих підрозділів, які виконують 
завдання в зоні АТО здійснюється постійно. 

В підрозділах Національної гвардії України доводяться, 
в системі занять з бойової та спеціальної підготовки, 
норми міжнародного гуманітарного права, а також в 
ході проведення щоденних інструктажів перед 
заступанням на бойову службу, вимоги щодо 
недопущення порушень прав людини. 

П.п. 5 п. 3 

Плану КМУ 

15) Спільно з Міноборони, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, 
Мін’юстом, МОЗ, МОН забезпечити розроблення та подання 
на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-
правового акта щодо визначення порядку інформування 
(оповіщення) людей з інвалідністю, зокрема з порушенням 
органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою 
відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних 
груп населення (їх близьких) про надзвичайні ситуації чи 
загрозу їх виникнення та відповідних правил поведінки за 
таких обставин, розробити і видати у встановленому порядку в 
разі потреби необхідні нормативно-правові акти з відповідних 
питань. 

ДСНС, 
Національна 

поліція, ДМС, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця І 
кварталу 2017 
року 

Упродовж звітного періоду проекти відповідних 

нормативно-правових актів на опрацювання до ДМС не 

надходили. 

 

П.п. 2 п. 5 

Плану КМУ 

16) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики 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 
отримання дозволу опікуна або піклувальника на таке 
вивезення. 

ДСНС, ДМС, 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені 3 
Мінсоцполітики, 
до кінця II 
кварталу 2016 
року 

Упродовж звітного періоду проект відповідного 

нормативно-правового акту на опрацювання до ДМС не 

надходив. 

П.п. 3 п. 5 
Плану КМУ 

17) Спільно з Міноборони, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, 
Мін’юстом, МОЗ, МОН забезпечити розроблення та подання 
на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-
правового акта щодо визначення порядку евакуації людей з 
інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, 
опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, 
психічними розладами, та інших маломобільних груп 
населення (їх близьких), у тому числі тих, які перебувають у 

ДСНС, 
Національна 

Поліція, ДМС, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця І 
кварталу 2017 
року 

Упродовж звітного періоду проекти відповідних 

нормативно-правових актів на опрацювання до ДМС не 

надходили. 

 

П.п. 4 п. 5 
Плану КМУ 
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закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та 
соціального захисту, із зони надзвичайної ситуації або зони 
можливого ураження населення з передбаченням, що їх 
переселення здійснюється в пристосовані до їх потреб 
(максимально доступні) приміщення та будинки, розробити і 
видати в установленому порядку в разі потреби необхідні 
нормативно-правові акти з відповідних питань. 

18) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики 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, розробити і видати в 
установленому порядку в разі потреби необхідні нормативно-
правові акти з відповідних питань. 

ДСНС, 
Національна 

поліція, ДМС, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені 3 
Мінсоцполітики, 
до кінця І 
кварталу 2017 
року 

Упродовж звітного періоду проекти відповідних 

нормативно-правових актів на опрацювання до ДМС не 

надходили. 

 

П.п. 5 п. 5 
Плану КМУ 

Протидія катуванням, жорсткому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 

Створення ефективної системи протидії катуванням, жорсткому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; створення умов для 
запобігання випадкам неналежного поводження; утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів неналежного поводження 

20) У межах компетенції взяти участь у проведенні Мін’юстом 
дослідження з метою оцінки впливу та ефективності 
законодавства з питань запобігання та абсолютної заборони 
катувань і жорстокого поводження з особами з інвалідністю 
відповідно до заключних зауважень Комітету ООН проти 
катувань (САТ/С/UKR/СО/6-РАRА 18 (е) та підготовці на 
розгляд Кабінету. Міністрів України пропозицій щодо 
покращення відповідної ситуації. 

Національна 
поліція, 

ДПООНД, 
ДНДІ 

У строки, 
погоджені з 
Мін’юстом, до 
кінця ІІІ 
кварталу 2016 
року 

На даний час від Міністерства юстиції України не 
надходили пропозиції щодо надання кандидата для 
участі від Національної поліції у проведенні Мін’юстом 
вказаного дослідження. 

Водночас Національна поліція в межах компетенції 
готова співпрацювати із зацікавленими органами 
державної влади щодо вказаних питань. 

П.п. 5 п. 6 
Плану КМУ 

29) Виключити випадки створення перешкод для представників 
національних і міжнародних правозахисних організацій у 
доступі до місць несвободи та забезпечувати швидкий доступ 
представників таких організацій до місць несвободи. 

Національна 
поліція, АДПС, 
ДМС, ГУ НГУ 

Постійно Зазначене урегульовано п. 6 розділу XI наказу МВС від 
30.03.2015 № 352 «Про затвердження Інструкції про 
порядок тримання затриманих осіб в органах 
(підрозділах) охорони державного кордону, 
зареєстрованого в Мінюсті 23.04.2015 за №462/26907. 

У т.ч. в зв’язку з приїздом в Україну у вересні ц.р. 
делегації Підкомітету ООН з попередження катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження та покарання, 
Адміністрацією Держприкордонслужби забезпечено 

П.п. 5 п. 7 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

роботу підпорядкованих підрозділів охорони 
державного кордону щодо виключення випадків 
створення перешкод у доступі до місць несвободи для 
представників зазначеної делегації (розпорядження 
Адміністрації Держприкордонслужби від 08.08.2016 
№Т/43–6563 «Про підготовку до візиту делегації 
Підкомітету ООН»).  

У поточному періоді таких випадків у ДМС не 
зафіксовано. 

34) У межах компетенції здійснити заходи щодо забезпечення осіб, 
які перебувають у місцях обмеження волі, а також у 
психіатричних та інтернатних закладах, виробами медичного 
призначення та технічними засобами реабілітації з 
урахуванням потреб та відповідно до законодавства. 

Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, ДМС 

У строки, 
погоджені з 
ДПтС 

У ДМС відсутні місця обмеження волі, а також 
психіатричні та інтернатні заклади. 

П.п. 4 п. 11 
Плану КМУ 

35) До 31.03.2016 затвердити графіки здійснення спільно з 
представниками Мін’юсту, МОЗ, МОН та Мінсоштолітики 
обстеження впродовж другого кварталу 2016 року місць 
попереднього ув’язнення, обмеження волі щодо їх 
відповідності державним будівельним нормам у частині 
доступності для маломобільних груп населення, зокрема 
людей з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-
рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н В В.2.2-31:2011 
та ДОТУ Б 180 21542:2013). За результатами зазначених 
обстежень скласти необхідні акти та затвердити 
плани/переліки вичерпного обсягу необхідних робіт з метою 
усунення виявлених недоліків, розробити механізм їх 
реалізації та поквартальні плани-графіки здійснення 
реконструкції та ремонту вказаних місць упродовж першого 
кварталу 2017 р. - четвертого кварталу 2020 р. із подальшим 
щоквартальним корегуванням у разі потреби. 

Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, ДМС 

У строки, 
погоджені 3 
Мін’юстом, до 
кінця ІІІ 
кварталу 2016 
року 

На сьогодні від основного виконавця зазначеного заходу 
інформація щодо порядку розроблення та затвердження 
вказаних графіків не надходила, скликання нарад та 
робочих зустрічей з обговорення порушених питань не 
проводилися. 

Поряд із цим, на виконання наказу Національної поліції 
України від 04.02.2016 № 97 «Про реформування 
ізоляторів тимчасового тримання» територіальними 
комісіями у складі представників зацікавлених органів 
протягом лютого – березня 2016 року проведено 
обстеження ізоляторів тимчасового тримання, за 
результатами яких територіальними органами поліції 
складено дефектні акти проведення необхідних 
ремонтно-будівельних робіт, розроблено плани 
першочергових заходів щодо їх оснащення відповідним 
господарським інвентарем та технічним обладнанням.  

За інформацією, наданою ГУ НГУ, дане питання не 
належить до компетенції Національної гвардії України. 

У поточному періоді ДМС до виконання даного заходу 
не залучалося. 

П.п. 5 - 7 п. 
11 Плану 
КМУ 

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість 

Створення ефективної системи захисту права на свободу та особисту недоторканість, ефективне розслідування випадків насильницького зникнення 

39) Ужити заходів щодо обладнання адміністративних будівель та 
підрозділів Національної поліції, підрозділів  Державної 
прикордонної служби та Національної гвардії України  
системами відеоспостереження із забезпеченням можливості 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДЗЗ 

До кінця I 
кварталу 2017 
року 

Станом на 01.09.2016 в оперативно-службовій 
діяльності органів та підрозділів Державної 
прикордонної служби України використовується 300 
підсистем відеоспостереження (2400 відеокамер), які 

П.п. 2 п. 12 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

централізованого збереження, перегляду в режимі віддаленого 
доступу та копіювання його в установленому законодавством 
порядку. 

забезпечують дистанційний контроль за ситуацією в 
пунктах пропуску через державний кордон України, 
окремими ділянками кордону та об’єктами підвищеної 
небезпеки. 

Заходи із запровадження в органах та підрозділах 
Державної прикордонної служби України підсистем 
відеоспостереження виконуються в плановому порядку 
та в межах виділених асигнувань (бюджетні кошти та 
міжнародна технічна допомога). 

40) 3 метою запобігання катуванню та жорстокому поводженню 
спільно з СБУ забезпечити розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін і 
доповнень до статті 107 Кримінального процесуального 
кодексу та деяких законодавчих актів, що регламентують 
процесуальну та іншу службову діяльність правоохоронних 
органів, пов’язану із здійсненням заходів протидії злочинності, 
для забезпечення обов’язкового здійснення відеозапису 
допитів та оснащення місць перебування затриманих осіб у 
підрозділах правоохоронних органів пристроями відеозапису. 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця ІІ 
кварталу 2016 
року 

На сьогодні до проекту Закону України «Про внесення 
змін до статті 107 Кримінального процесуального 
кодексу України (щодо забезпечення обов’язкового 
здійснення відеозапису допитів та оснащення місць 
перебування затриманих осіб у підрозділах 
правоохоронних органів пристроями відеозапису)» (далі 
- проект акта) вносяться суттєві пропозиції та 
зауваження, висловлені заінтересованими структурними 
підрозділами Національної поліції України, що потребує 
значного часу. 

Відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 липня 2007 року № 950, після 
доопрацювання проекту акта його буде надіслано до 
Міністерства внутрішніх справ України на погодження. 

У зв’язку із викладеним просимо порушити клопотання 
перед Кабінетом Міністрів України щодо перенесення 
строку виконання підпункту 3 пункту 12 Плану на І 
квартал 2017. 

П.п. 3 п. 12 
Плану КМУ 

41) У межах компетенції взяти участь у розробленні Мін’юстом 
законопроекту про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо чіткого врегулювання 
питання приведення порядку застосування запобіжних заходів 
до засудженого у відповідність до практики Європейського 
суду з прав людини. 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені 3 
Мін’юстом, до 
кінця III 
кварталу 2016 
року 

На даний час від Міністерства юстиції проект Закону 
«Про внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України щодо чіткого врегулювання питання 
приведення порядку застосування запобіжних заходів до 
засудженого» на опрацювання не надходив. 

П.п. 3 п. 14 
Плану КМУ 

Забезпечення права на справедливий 

Забезпечення права на незалежний та справедливий суд у розумний строк; створення доступної та ефективної системи судочинства, що відповідатиме європейським 
цінностям та стандартам захисту прав людини 

47) 3 метою сприяння ефективному дослідженню обставин 
злочинів у кримінальних провадженнях, наданню належної 
правової оцінки доказам, прийняттю законних і 

Національна 
поліція, 

ДПООНД 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

ДНДЕКЦ опрацьовано питання законодавчого 
визначення строків проведення експертизи і розширення 
переліку підстав для її проведення та направлено 

П.п.2 п. 20 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

неупереджених процесуальних рішень у розумні строки 
забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України законопроекту про внесення змін і 
доповнень до Кримінального процесуального кодексу України 
з метою визначення строків проведення експертизи і 
розширення переліку підстав для її проведення. 

ДНДІ, 
ДНДЕКЦ, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

відповідні пропозиції до ГСУ НП (№ 19/7-1/9387 від 
12.09.2016). 

48) У межах компетенції взяти участь у проведенні Мін'юстом 
спільно із заінтересованими органами державної влади 
протягом другого кварталу 2016 року аналітичного 
дослідження законодавства, спрямованого на виявлення та 
усунення відповідних прогалин і проблем, пов’язаних зокрема, 
з доступом до судового та адміністративного провадження 
людей з інвалідністю внаслідок ураження органів зору, слуху 
та опорно-рухового апарату, розумової відсталості, психічних 
розладів, і подання на розгляд Кабінету Міністрів України 
пропозицій щодо покращення ситуації шляхом відповідного 
нормативно-правового врегулювання. 

Національна 
поліція, 

ДПООНД, 
ДНДІ, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 
Мін’юстом, до 
кінця III 
кварталу 2016 
року 

Національною поліцією проведено аналіз законодавства 
щодо наявності відповідних прогалин і проблем, 
зокрема пов’язаних з доступом до судового та 
адміністративного провадження людей з інвалідністю 
внаслідок ураження органів зору, слуху та опорно-
рухового апарату, розумової відсталості, психічних 
розладів та запропоновано забезпечити: 

1) доступність офіційних веб-сайтів органів поліції для 
людей з інвалідністю з порушенням слуху, зору та 
інтелектуальними порушеннями шляхом застосування 
доступних форматів (субтитрування, аудіо 
коментування, спрощений формат подачі інформації, 
переклад на мову жестів); 

2) фізичну доступність до приміщень, займаних 
органами поліції, для маломобільних груп населення з 
урахуванням ДБН В.2.2- 17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-
31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:42:2013, щодо 
забезпечення місць для паркування автомобілів людей з 
інвалідністю поблизу будівель поліції, пониження 
бордюрів на тротуарах поблизу будівель поліції, 
облаштування цих будівель пандусами, нанесення 
маркування перепадів підлоги та сходів, покращення 
освітлення в приміщеннях, відповідне облаштування 
санітарних кімнат. 

3) навчання працівників поліції особливостям 
поводження з людьми з інвалідністю різних нозологій ( з 
порушеннями опорно-рухового апарату, зору та слуху) 
під час надання їм допомоги, у тому числі невідкладної, 
а також забезпечити з моменту затримання осіб з 
інвалідністю механізм фіксування ознайомлення особи з 
її правами, а також у разі не можливості самостійно 
поставити підпис на документі, необхідно передбачити 
механізм забезпечення ознайомлення у присутності 
інших осіб, не зацікавлених та не пов’язаних з 
конкретним адміністративним провадженням. 

П.п. 2 п. 28 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

49) 3 метою підвищення рівня обізнаності з питань інвалідності 
поліцейських, військовослужбовців і державних службовців 
підпорядкованих органів і підрозділів у межах компетенції 
взяти участь у проведенні МОН спільно із заінтересованими 
органами державної влади навчальних програм та курсів з 
підготовки і підвищення кваліфікації з питань прав та інтересів 
людей з інвалідністю, у тому числі щодо змісту Конвенції про 
права інвалідів. 

ДПООНД, 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДМС 

У строки, 
погоджені  з 
МОН, до кінця І 
кварталу 2016 
року 

У поточному періоді ДМС до виконання даного заходу 
не залучалося. 

П.п. 3 п. 28 
Плану КМУ 

Забезпечення права на приватність 

Забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність 

50) У межах компетенції за погодженням з МОН та у взаємодії з 
іншими заінтересованими органами державної влади вжити 
заходів щодо доповнення існуючих навчальних програм і 
планів підготовки у вищих навчальних закладах зі 
специфічними умовами навчання фахівців за напрямком 
«Право» спеціальними навчальними курсами або додатковими 
модулями з питань захисту персональних даних. 

ДПООНД, ГУ 
НГУ, АДПС, 

ДСНС 

У строки, 
погоджені з 
МОН, до кінця 
ІІІ кварталу 2016 
року 

 

Опрацьовано та направлено розпорядження 
Адміністрації Держприкордонслужби України від 
06.06.2016 №Т/31-4575 щодо включення до навчальної 
програми підготовки фахівців за спеціальністю «Право» 
Національної академії Державної прикордонної служби 
України додаткового модулю, що стосується питань 
захисту персональних даних.  

Відповідно до цього розпорядження внесені зміни у 
навчальні програми. 

Під час вивчення навчальних дисциплін 
адміністративно-правового блоку («Адміністративна 
діяльність органів охорони державного кордону 
України», «Адміністративна відповідальність» тощо) 
передбачено розгляд окремих питань, що стосуються 
адміністративної відповідальності за розголошення 
персональних даних відповідно до ст. 188-39 КУпАП які 
відпрацьовуються в розмірі одного модуля. 

Розроблено курс дистанційного навчання для 
підрозділів по роботі з іноземцями та адміністративного 
провадження органів охорони державного кордону 
України щодо «Дотримання прав людини при здійсненні 
адміністративно-юрисдикційної діяльності». 

У НАВС в навчальні програми дисциплін (нормативний 
обсяг) внесені зміни щодо захисту персональних даних 
(рішення Вченої ради НАВС). 

На цей час ДСНС не здійснює підготовку фахівців за 
юридичними спеціальностями. Працівники юридичної 
служби ДСНС систематично підвищують свою 

П.п. 1 п. 29 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

кваліфікацію на базі Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників юстиції 
Міністерства юстиції України. Разом з цим, ДСНС у 
межах своєї компетенції готова взяти участь у перегляді 
існуючих навчальних програм підготовки юристів, 
зокрема й з питань захисту персональних даних, у складі 
робочої групи на чолі з Міністерством освіти і науки 
України. 

 

51) У межах компетенції взяти участь у запровадженні МОН 
спільно з іншими заінтересованими органами державної влади 
системного навчання осіб, відповідальних за організацію 
захисту персональних даних та інших осіб, що здійснюють 
обробку персональних даних. 

ДІТ, ДРСДЗ, 
ДПООНД, 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС 

У строки, 
погоджені з 
МОН, до кінця 
ІІІ кварталу 2016 
року 

На запрошення Уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини працівниками Департаменту ДІП КП «102» та 
УІТ областей у жовтні 2016 заплановано прийняти 
участь у тренінгах на тему «Захист персональних даних 
та інших осіб, що здійснюють обробку персональних 
даних». 

З 6 по 8 липня 2016 року за сприяння Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини сплановано та 
проведено навчальний тренінг з питань захисту 
персональних даних для 25 посадових осіб Державної 
прикордонної служби України. 

У системі професійної підготовки постійного складу 
НГУ планується запровадити системне навчання з 
питань захисту персональних даних із залученням 
провідних фахівців у цій галузі. 

ДСНС у межах своєї компетенції готова взяти участь у 
запровадженні системного навчання осіб, 
відповідальних за організацію захисту персональних 
даних та інших осіб, що здійснюють обробку 
персональних даних, у складі робочої групи на чолі з 
Міністерством освіти і науки України. 

У поточному періоді ДМС до виконання даного заходу 
не залучалося. 

П.п. 2 п. 29 

Плану КМУ 

54) Забезпечити проведення ревізії баз даних, які ведуться у МВС 
та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких 
координується та спрямовується Міністром внутрішніх справ 
України, з метою проведення їх у відповідність до вимог 
закону або скасування. 

ДІТ, 
Національна 

поліція, АДПС, 
ДМС, ДСНС, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця IV 
кварталу 2017 
року 

Станом на 01.09.16 в Адміністрації 
Держприкордонслужби України проведено ревізію баз 
даних, які містять персональні дані. Її результати  
оформлено службовою запискою від 31.08.16 за 
№19/ВН-732 на першого заступника Голови Державної 
прикордонної служби України. 

У поточному періоді ДМС до виконання даного заходу 
не залучалося. 

П.п. 2 п. 34 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного розвитку особистості 

Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об’єднань 

56) У межах компетенції взяти участь у підготовці 
Держкомтелерадіо звернення до Верховного суду України 
щодо надання роз'яснення стосовно кваліфікації злочинів 
проти свободи слова та перешкоджання професійній діяльності 
журналістів. 

Національна 
поліція, ДК, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 
Держкомтелера
діо, до 
30.04.2016 

Головним слідчим управлінням до Держкомтелерадіо 
(лист від 22.06.2016                  № 13176/24/3/1-2016) 
надано перелік проблемних питань, які потребують 
роз’яснення (відповідь не надійшла), 

Держкомтелерадіо до КМУ направлено лист щодо 
внесення змін до підпункту 2 пункту 36 Плану або його 
виключення. (відповідь не надійшла). 

П.п. 2 п. 36 
Плану КМУ 

Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань 

Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об’єднань 

57) У межах компетенції взяти участь у розробленні Мін’юстом 
законопроекту про правові гарантії та механізми реалізації 
свободи мирних зібрань, з передбаченням, зокрема, 
спонтанних мирних зібрань, контрзібрань, а також у зв’язку з 
прийняттям відповідного законопроекту внесення змін до 
деяких законодавчих актів з метою забезпечення гарантій 
реалізації свободи мирних зібрань. 

Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені 3 
Мін’юстом, до 
кінця IV 
кварталу 2016 
року 

Надано пропозиції Міністерству юстиції України та 
Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин до проектів Законів України «Про гарантії 
свободи мирних зібрань» (реєстр. № 3587) та «Про 
гарантії свободи мирних зібрань в Україні»  

(реєстр. № 3587-1) 

П.п. 1 п. 39 
Плану КМУ 

60) Забезпечити розроблення нових та перегляд чинних 
нормативно-правових актів, які регламентують дії працівників 
правоохоронних органів під час мирних зібрань, зокрема в 
частині перегляду/встановлення принципу пропорційності 
застосування сили (у тому числі при затриманні, відбитті 
нападів тощо), регламентування чіткого переліку підстав і 
способів застосування сили. 

Національна 
поліція. ГУ 
НГУ, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця ІІІ 
кварталу 2016 
року 

 

До Міністерства внутрішніх справ та Міністерства 
юстиції України надіслано листи про уточнення строків 
виконання завдань, передбачених Планом, у зв’язку 
необхідністю попереднього прийняття проектів Законів 
України «Про гарантії свободи мирних зібрань» (реєстр. 
№ 3587) та „Про гарантії свободи мирних зібрань в 
Україні” (реєстр. № 3587-1). 

За інформацією, наданою ГУ НГУ, 06.09.2016 проект 
постанови подано на розгляд до КМУ. 

За інформацією, наданою Національною поліцією, на 
сьогодні чинною є норма статті 23 Закону України "Про 
Національну поліцію", згідно з якою поліція, відповідно 
до покладених на неї завдань, уживає заходів для 
забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, 
площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в 
аеропортах, морських та річкових портах, інших 
публічних місцях. 

Дія зазначеної норми не виключає забезпечення 
поліцейськими публічної безпеки і порядку під час 

П.п. 4 п. 39 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

проведення мирних зібрань та інших масових заходів у 
публічних місцях, проте і прямо не покладає на 
правоохоронців такого обов’язку. 

У законопроекті про правові гарантії та механізми 
реалізації свободи мирних зібрань, обговорення якого на 
сьогодні триває, передбачається визначити 
повноваження Національної поліції, пов’язані з 
проведенням мирних зібрань. 

За умови прийняття цього законопроекту як закону 
залучення поліцейських під час мирних зібрань 
відповідатиме положенням статті 24 Закону України 
"Про Національну поліцію", згідно з якою виконання 
інших (додаткових) повноважень може бути покладене 
на поліцію виключно законом. 

За таких умов можна стверджувати про відсутність на 
цей час законодавчих підстав для прийняття (перегляду) 
відомчих нормативно-правових актів, які регламентують 
дії працівників правоохоронних органів під час мирних 
зібрань. 

 

61) Спільно з МОН, СБУ, іншими заінтересованими державними 
органами, Консультативною місією Європейського Союзу в 
Україні (за згодою) та громадськими об’єднаннями (за згодою) 
розробити в установленому порядку акти Кабінету Міністрів 
України, відомчі нормативно-правові акти з питань охорони 
мирних зібрань відповідно до сучасних міжнародних 
стандартів у сфері мирних зібрань з урахуванням специфіки 
контроверсійних зібрань, зокрема заходів ЛГБТ-спільноти. 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, ДСНС, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця III 
кварталу 2016 
року 

До Міністерства внутрішніх справ та Міністерства 
юстиції України надіслано листи про уточнення строків 
виконання завдань, передбачених Планом, у зв’язку 
необхідністю попереднього прийняття проектів Законів 
України «Про гарантії свободи мирних зібрань» (реєстр. 
№ 3587) та „Про гарантії свободи мирних зібрань в 
Україні” (реєстр. № 3587-1). 

ДСНС у межах компетенції готова надати пропозиції до 
нормативно-правових актів з питань охорони мирних 
зібрань відповідно до сучасних міжнародних стандартів 
у сфері мирних зібрань з урахуванням специфіки 
контроверсійних зібрань, у разі надходження його 
проекту, зокрема заходів ЛГБТ-спільноти, у розрізі 
забезпечення оперативного реагування на можливі 
надзвичайні ситуації та пожежі у разі їх виникнення під 
час масових зібрань 

За повідомленням ГУ НГУ, дане питання не належить 
до компетенції Національної гвардії України. 

За інформацією, наданою Національною поліцією, на 
сьогодні чинною є норма статті 23 Закону України "Про 

П.п. 5 п. 39 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Національну поліцію", згідно з якою поліція, відповідно 
до покладених на неї завдань, уживає заходів для 
забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, 
площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в 
аеропортах, морських та річкових портах, інших 
публічних місцях. 

Дія зазначеної норми не виключає забезпечення 
поліцейськими публічної безпеки і порядку під час 
проведення мирних зібрань та інших масових заходів у 
публічних місцях, проте і прямо не покладає на 
правоохоронців такого обов’язку. 

У законопроекті про правові гарантії та механізми 
реалізації свободи мирних зібрань, обговорення якого на 
сьогодні триває, передбачається визначити 
повноваження Національної поліції, пов’язані з 
проведенням мирних зібрань. 

За умови прийняття цього законопроекту як закону 
залучення поліцейських під час мирних зібрань 
відповідатиме положенням статті 24 Закону України 
"Про Національну поліцію", згідно з якою виконання 
інших (додаткових) повноважень може бути покладене 
на поліцію виключно законом. 

За таких умов можна стверджувати про відсутність на 
цей час законодавчих підстав для прийняття (перегляду) 
відомчих нормативно-правових актів, які регламентують 
дії працівників правоохоронних органів під час мирних 
зібрань. 

62) Спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав 
людини (за згодою), представниками Консультативної місії 
Європейського Союзу в Україні (за згодою), міжнародних 
організацій (за згодою), громадських об’єднань (за згодою) 
організувати проведення в три етапи тренінгу для підготовки 
тренерів з числа працівників правоохоронних органів щодо 
вивчення міжнародних стандартів і найкращого досвіду у 
сфері охорони громадського правопорядку під час проведення 
мирних зібрань з охопленням указаними тренінгами 
представників усіх регіонів України. 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, ДСНС, 
ДПООНД 

Протягом III і IV 
кварталів 2016 
року 

З 14 по 16 червня 2016 року відбувся семінар з 
організації роботи перемовників з питань свободи 
мирних зібрань за участі фахівців з Чехії 

(Доручення НПУ від 10.06.2016 № 6227/01/20-2016). 

 

18.08.2016 розроблено та затверджено план заходів 
щодо запровадження в практичну діяльність 
Національної поліції України груп перемовників з 
питань забезпечення свободи мирних зібрань, яким 
передбачено вжиття відповідних заходів протягом 2016-
2017 років. 

Розпочато роботу щодо запровадження в практичну 
діяльність Національної поліції України груп 

П.п. 1 п. 40 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

перемовників з питань забезпечення свободи мирних 
зібрань 

З 28.08 по 23.09.2016 на базі в/ч 3027 проходили 
навчання з італійськими інструкторами  щодо вивчення 
практичного досвіду з питань підготовки о/с підрозділів 
з ОГП щодо забезпечення громадської безпеки та 
припинення масових заворушень відповідно до 
європейських стандартів. 

З 18.09 по 01.10.2016 представники НГУ взяли участь в 
практичних заходах у рамках проекту Міжнародних 
навчань Європейських сил поліції (EUPST), які 
відбудуться на базі Центру (CoESPU) м. Віченца, 
Італійська Республіка. 

З 19 по 23.09.2016 представники НГУ взяли участь у 
навчаннях з підготовки інструкторів (викладачів) з 
питань навчання діям при виконанні завдань з ОГП - в 
рамках спільного проекту з жандармерією Румунії 
«Підтримка розвитку НГУ» на базі Школи підготовки 
в/сл. за контрактом жандармерії Румунії (м. Фальтічені , 
Румунія) 

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) У межах компетенції взяти участь у проведенні 
Мінсоцполітики аналізу законодавства в частині оптимізації 
функцій органу опіки та піклування у зв’язку з проведенням 
адміністративної реформи та децентралізації влади з метою 
внесення необхідних змін до нормативно-правової бази. 

Національна 
поліція, 

ДПООНД, 
ДНДІ, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені 3 
Мінсоцполітики, 
до кінця IV 
кварталу 2016 
року 

Узято участь у межах визначеної компетенції у  
проведенні аналізу законодавства у частині оптимізації 
функцій органу опіки та піклування щодо дітей. 

     Зокрема відповідно до Розпорядження Президента 
України від 25 грудня 2015року  № 818/2015 відділом 
ювенальної превенції ДПД НПУ 4, 5 та 8 лютого 2016 
року взято участь у робочій групі, створеній при 
Уповноваженому Президента України з прав дитини, з 
опрацювання пропозицій щодо реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей з метою 
здійснення аналізу законодавства України з питань 
охорони дитинства. 

      Водночас в умовах реформування з метою 
оптимізації штатної структури  

проведено реорганізацію спеціальних установ для дітей 
– приймальників-розподільників для дітей, а також 
переглянуто їх основні функції та завдання в системі 

П.п. 2 п. 66 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Національної поліції України.  

    На сьогодні здійснюється робота щодо приведення 
нормативно-правових актів з питань приймання-
передавання та повернення дітей у країни постійного 
проживання, а також щодо порядку поміщення дітей до 
приймальників-розподільників для дітей у відповідність 
до Закону України „Про Національну поліцію”. 

      За результатами аналізу законодавства у частині 
оптимізації функцій органу опіки та піклування щодо 
дітей Міністерством соціальної політики України  
розроблено проект Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення діяльності щодо соціального захисту 
дітей у зв’язку з децентралізацією влади в Україні».  

     МВС опрацьовано  та підтримано вказаний вище 
законопроект. 

67) Розробити необхідні організаційно-управлінські документи та 
запровадити за погодженням з МОН у навчальні програми і 
плани відповідних навчальних дисциплін для всіх форм 
навчання у вищих навчальних закладах зі специфічними 
умовами навчання модулі тематики «Забезпечення прав 
дитини». 

ДПООНД, 
Національна 

поліція 

У строки, 
погоджені з 
МОН, до кінця II 
кварталу 2016 
року 

Узято участь у розробленні варіативної частини проекту 
навчального плану підготовки працівників поліції, у 
тому числі на тему «Забезпечення прав дитини». 

П.п. 3 п. 66 
Плану КМУ 

71) У межах компетенції взяти участь у підготовці Мін’юстом 
проекту акта щодо внесення змін до Концепції розвитку 
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схваленої 
Указом Президента України від 24 травня 2011 року №597, та 
плану заходів щодо реалізації Концепції реформування 
кримінальної юстиції України, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року №1153, у 
частиш забезпечення принципу поваги до поглядів та думок 
дитини. 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 
Мін’юстом, до 
кінця ПІ 
кварталу 2016 
року 

У разі надходження з Міністерства юстиції України 
проекту нормативно-правового акта з даного питання 
Національна поліція візьме участь у його опрацюванні в 
установленому порядку. 

П.п. 2 п. 71 
Плану КМУ 

72) У межах компетенції взяти участь у підготовці МОН проектів 
змін і доповнень до внесення змін до нормативно-правових 
актів, що регулюють видачу документів про освіту, зокрема до 
Положення про інформаційно-виробничу систему 
інформаційного та документарного забезпечення установ та 
громадян України в галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”), Положення 
про Єдину державну електронну базу з питань освіти, 
передбачивши механізм внесення даних про дітей — шукачів 
притулку, які не мають документів, що посвідчують особу, а 
також з передбаченням для такої категорії можливості 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 
МОН до кінця 
IV кварталу 2016 
року 

Упродовж звітного періоду проекти нормативно-
правових актів, розроблені МОН, до ДСІОБГ ДМС на 
опрацювання не надходили. У випадку надходження 
проектів нормативно-правових актів, їх буде 
опрацьовано в установленому порядку. 

П.п. 1 п. 72 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

внесення даних, зазначених у довідці про звернення за 
захистом в Україні. 

73) Спільно з Мінсоцполітики організувати проведення заходів з 
підвищення рівня фахової підготовки спеціалістів у галузі 
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх (соціальних 
працівників, поліцейських, прокурорів, суддів, працівників 
ДПтС). 

Національна 
поліція, 

ДПООНД 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

З метою удосконалення роботи щодо захисту прав дітей 
та профілактики правопорушень серед них 03.06.2016 та 
16.06.2016 взято участь у робочій зустрічі з 
Уповноваженим Президента України з прав дитини з 
питань забезпечення діяльності підрозділів ювенальної 
превенції в умовах реформування та перспективи 
розвитку служби. 

П.п. 4 п. 74 
Плану КМУ 

74) Спільно з іншими заінтересованими органами державної влади 
та громадськими організаціями (за згодою) здійснити комплекс 
заходів щодо розбудови служб (мережі денних центрів з 
питань роботи з дітьми), у тому числі стосовно підтримки 
дітей у конфлікті із законом, делегування інститутам 
громадянського суспільства функцій щодо профілактики та 
превенції дитячої злочинності. 

Національна 
поліція 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

За участю представників Уповноваженого Президента 
України з прав дитини, органів державної влади, 
громадськості розроблено проект  інструкції з 
організації роботи підрозділів ювенальної превенції 
Національної поліції України.  

      Разом з цим  продовжується співпраця з Дитячим 
фондом ООН (ЮНІСЕФ) з питань реформ у сфері 
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх та захисту 
прав дітей в Україні. Зокрема 15.06.2016 взято участь у 
робочій зустрічі щодо реалізації спільних проектів, 
направлених на розробку програм альтернативних 
позбавленню волі, у тому числі медіації, як інструменту 
виведення дитини із кримінального процесу.  

     

Водночас представники ДПД НП України беруть участь 
у міжнародних, національних та регіональних 
семінарах, конференціях, тренінгах з питань 
удосконалення заходів профілактики з дітьми з метою 
запобігання вчиненню ними правопорушень.  

      Для ресоціалізації підлітків, що вчинили кримінальні 
правопорушення, звільнилися з місць позбавлення волі, 
перебувають на обліку в територіальних органах поліції, 
у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та 
Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» 
розроблено спеціальні методики індивідуальної роботи 
на основі оцінки ризиків і потреб дитини, які 
передбачають застосування корекційних програм з 
урахуванням її віку та розвитку.  

     Так, з метою підвищення професійного рівня 
працівників поліції упродовж 2016 року разом із 
зазначеними організаціями проведено ряд семінарів та 

П.п. 5 п. 74 
Плану КМУ 



№ 
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Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

тренінгів з працівниками ювенальної превенції 
територіальних органів поліції  

м. Києва та Київської області щодо особливостей 
реалізації з підлітками профілактичної програми 
«Будуємо майбутнє разом».  

      Зокрема у березні цього року узято участь у 
круглому столі, організованого Дитячим фондом ООН 
(ЮНІСЕФ) за участю представників ГПУ, Міністерства 
юстиції та Вищого спеціалізованого суду України, з 
питань розгляду цивільних та кримінальних справ 
стосовно механізму застосування програм відновного 
правосуддя щодо неповнолітніх. 

     У березні 2016 узято участь у 96-му засіданні та у 
червні цього року  у 98-му засіданні Комітету з 
найкращих інтересів дитини.  

       Для координації дій при здійсненні профілактичної 
роботи, спрямованої на попередження рецидивної 
злочинності серед неповнолітніх, налагоджено 
взаємодію з Державною пенітенціарною службою 
України щодо попередження вчинення правопорушень 
дітьми, які перебувають у конфлікті з законом.  
Водночас з метою працевлаштування незайнятої молоді, 
залучення їх до соціально корисної праці та вжиття 
превентивних заходів для недопущення вчинення цією 
категорією неповнолітніх правопорушень, забезпечено 
взаємодію територіальних підрозділів поліції з центрами 
зайнятості.  

         У результаті вжитих превентивних заходів 
зменшилася на 21,7 % (з 6146 до 4817) кількість 
злочинів, учинених дітьми, та на 13,3 % 

 (з 3951 до 3429) - кількість дітей, причетних до їх 
учинення, у тому числі на 19 % зменшилась кількість 
дітей, які раніше вчиняли злочини, та на 25,9 % - 
судимість яких не знята і не погашена. 

75) Спільно з Мінсоцполітики, Мін’юстом та іншими 
заінтересованими органами державної влади вжити заходів 
щодо приведення законодавства з питань захисту дітей у 
відповідність до вимог положень Факультативного протоколу 
щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 
порнографії, Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

Національна 
поліція. ДЮЗ, 

ДМСЕІ, 
ДФППМОВМ 

До кінця III 
кварталу 2016 
року 

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України 
щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та 
сексуальної експлуатації» (реєстр. № 2016), яким 
передбачено встановлення мінімального віку статевого 
повноліття. 

П.п. 1 п. 77 
Плану КМУ 
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сексуальної експлуатації та сексуального насильства, 
Європейської соціальної хартії (переглянутої), зокрема щодо 
встановлення мінімального віку статевої зрілості. 

Вказаний проект Закону 31 травня 2016 року передано 
на розгляд Комітету з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ. 

76) У межах компетенції спільно з іншими заінтересованими 
органами державної влади вжити необхідних організаційно-
правових заходів щодо запровадження єдиної статистичної 
звітності з питань насильства, жорстокого поводження, 
експлуатації дітей та внесення змін до нормативно-правового 
регулювання та програмного забезпечення Єдиного реєстру 
досудових розслідувань щодо внесення окремої інформації про 
злочини, учинені стосовно дітей, включаючи інформацію про 
людей з інвалідністю. 

Національна 
поліція, ДІТ, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця III 
кварталу 2016 
року 

Розроблено звіт форми 1-АВН «Про окремі показники 
роботи підрозділів превентивної діяльності в 
ювенальній превенції» 

Так, з початку цього року надійшло 3972 заяви та 
повідомлення про зникнення дітей, з яких упродовж 
доби розшукано 81,6 % дітей.  

      З метою  усунення причин та умов, що призводять до 
втеч дітей, ужиття спільних із зацікавленими органами 
профілактично-виховних заходів відповідно до Законів 
України „Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей” та „Про соціальну роботу 
з дітьми” до органів державної влади надіслано 368 
інформацій. 

П.п. 2 п. 77 
Плану КМУ 

84) Забезпечити проведення кожного півріччя тематичних циклів 
теле- та радіопрограм, розміщення публікацій у засобах 
масової інформації, і інтернет-джерелах, проведення 
тематичних зустрічей, надання експертних коментарів, 
розміщення соціальної реклами на веб-сайтах та реалізацію 
інших форм інформування населення про забезпечення 
безпеки та благополуччя дитини, захисту її прав, акцентуючи 
увагу на стандартах безпеки та благополуччя дитини, серед 
вихованців дошкільних закладів освіти, учнівської та 
студентської молоді. 

ДК, 
Національна 

поліція, 
ДСНС, 

ДПООНД 

Постійно, 
починаючи з II 
кварталу 2017 
року 

З метою ознайомлення з основними правилами безпеки 
у різних сферах, поліцією регулярно проводяться по 
країні «уроки безпеки» для дітлахів та дітей дошкільних 
установ. 

П.п. 6 п. 
79 Плану 
КМУ 

85) У межах компетенції вжити заходів щодо внесення змін до 
статистичних маркерів для проведення моніторингу причин та 
наслідків реалізації загроз безпеці дитини. 

Національна 
поліція, ДІТ, 

ДАРОУ 

До кінця 2017 
року 

ДАРОУ МВС у межах компетенції, за ініціативою 
виконавця – Національної поліції України, візьме участь 
внесенні змін до статичних маркерів для проведення 
моніторингу причин та наслідків реалізації загроз 
безпеці дитини. 

П.п. 7 п. 79 
Плану КМУ 

86) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики проекту змін і доповнень до постанови 
Кабінету Міністрів України щодо запровадження серед 
критеріїв ефективності діяльності органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування критеріїв щодо подолання 
дитячої бездоглядності, безпритульності, бродяжництва. 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені 3 
Мінсоцполітики, 
до кінця III 
кварталу 2017 
року 

У разі надходження відповідного законопроекту щодо 
запровадження серед критеріїв ефективності діяльності 
органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування критеріїв щодо подолання дитячої 
бездоглядності, безпритульності, бродяжництва, ДПД 
НП України візьме участь у його опрацюванні.  

      З метою протидії дитячій бездоглядності  та 
безпритульності, правопорушенням серед дітей та 
стосовно них, ДПД НП України проводяться 

П.п. 1 п. 80 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

профілактичні заходи ,,Канікули”, превентивні заходи 
під час літнього оздоровлення а відпочинку дітей тощо. 

    Відповідні профілактичні заходи проводяться також  
під час літнього відпочинку та оздоровлення дітей, 
основною метою яких є  забезпечення безпечного 
відпочинку дітей; попередження вчинення дітьми і 
стосовно них кримінальних та адміністративних 
правопорушень, профілактика дитячої бездоглядності. 

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 

88) У межах компетенції взяти участь у розробленні сучасної 
методологічної бази для запровадження у вищих навчальних 
закладах зі специфічними умовами навчання викладання курсу 
«Права людини», видання підручників та посібників у сфері 
прав людини для відповідних вищих навчальних закладів, 
збірників актів законодавства, а також укомплектування такою 
правовою літературою бібліотечних фондів зазначених вищих 
навчальних закладів. 

ДПООНД, 
Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, АДПС 

У строки, 
погоджені з 
МОН, упродовж 
2016 – 2018 
років 

Для підвищення  рівня обізнаності у сфері прав людини, 
забезпечення кожному можливості одержання знань про 
права, свободи і обов’язки людини і громадянина, 
механізм реалізації та захисту таких прав і свобод, у 
Національній академії Державної прикордонної служби 
України                               ім. Б Хмельницького 
запроваджено курс «Права людини» 

(Розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби 
від 17.05.2016 №Т/52-3917). 

П.п. 1 - 2      
п. 85 

Плану КМУ 

91) З метою забезпечення доступу військовослужбовців до 
інформації про основи прав людини та основи міжнародного 
гуманітарного права провести підготовку тренерів для 
викладання предметів «Основи прав людини» та їх силами 
забезпечити в подальшому проведення тренінгів з питань 
міжнародного гуманітарного права для військовослужбовців, 
поліцейських та інших працівників залучених до складу сил та 
засобів антитерористичної операції, до завершення її 
проведення. 

ГУ НГУ, 
АДПС, 

Національна 
поліція, ДСНС, 

ДПООНД 

У строки, 
погоджені з 
МОН, до кінця 
ІІІ кварталу 2016 
року 

Спільно з МОН проводяться узгоджувальні та 
підготовчі заходи щодо можливості запровадження 
курсу підготовки тренерів для викладання предметів 
«Основи прав людини» з метою проведення подальших 
тренінгів з персоналом Держприкордонслужби, який 
залучений до складу сил в зоні АТО. 

Науково-педагогічні працівники НАВС, які викладають 
навчальні дисципліни «Основи міжнародного 
гуманітарного права» та «Основи прав людини» 
(нормативний обсяг годин) пройшли підвищення 
кваліфікації за вказаними напрямами. (Тренінги, 
міжнародні конференції). 

ДСНС вжито заходів щодо обов'язкового навчання 
курсантів вищих навчальних закладів цивільного 
захисту основам міжнародного гуманітарного права та 
дотримання прав людини, зокрема до програм 
професійної підготовки внесено відповідні доповнення. 
Крім того, зазначені питання внесено до програм і 
розкладів службової підготовки з особами рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту на 

П.п. 4 – 5, 8      
п. 85 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

2016/2017 навчальний рік. До розробки відповідних 
навчальних матеріалів за вказаними напрямками 
залучено потенціал вищих навчальних закладів 
цивільного захисту за участю Науково-методичного 
центру навчальних закладів ДСНС. 

 

ДСНС забезпечено під час організації підвищення 
кваліфікації осіб рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту проведення тренінгів, 
круглих столів з питань міжнародного гуманітарного 
права, особливо серед категорій осіб, які брали (беруть) 
участь у забезпеченні проведення Антитерористичної 
операції. Під час проведення вказаного навчання 
слухачам доведено основні вимоги до роботи з 
поширення серед населення інформації з питань 
міжнародного гуманітарного права. 

93) Здійснити комплекс необхідних організаційно-управлінських 
заходів, спрямованих на включення до навчальних програм 
вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання 
та планів вивчення відповідних профільних предметів у 
соціальній, гуманітарній, правовій, правоохоронній, військовій 
та інших галузях окремих тем з відповідних міжнародних 
стандартів у сфері прав людини 

ДПООНД, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС 

У строки, 
погоджені з 
Міноборони,      
до кінця ІІІ 
кварталу 2017 
року 

Опрацьовано та направлено розпорядження 
Адміністрації Держприкордонслужби України від 
06.06.2016 №Т/31-4575, щодо включення до навчальних 
програм Національної академії Державної прикордонної 
служби України окремих тем з відповідних стандартів у 
сфері прав людини. 

Відповідно до якого включені у навчальні дисципліни: 
«Адміністративна діяльність органів охорони 
державного кордону України»; «Міграційне право»; 
«Адміністративно-правові проблеми діяльності 
Державної прикордонної служби України»; 
«Міжнародне право»; «Актуальні проблеми 
міжнародного права»; «Право Європейського Союзу»; 
«Конституційне право України»; «Конституційні 
свободи, права та обов’язки громадянина», теми з 
відповідних міжнародних стандартів у сфері прав 
людини. 

П.п. 9 п. 85 

Плану КМУ 

94) Забезпечити включення проведення оцінки знань та 
дотримання прав людини у своїй професійній діяльності як 
одного з критеріїв визначення відповідності посадам під час 
проведення атестації військовослужбовців, державних 
службовців та інших категорій атестованих працівників, інших 
категорій цивільного персоналу, що підлягає атестації, а також 
під час організації конкурсів на заміщення вакантних посад та 
просування по службі. 

ДПООНД, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС 

До кінця 2016 
року 

Відповідно до вимог п. 312 Положення про 
проходження служби громадянами України військової 
служби в Державній прикордонній службі України 
атестація  військовослужбовців  в  особливий  період  не 
проводиться. 

Водночас, проведення оцінки знань та дотримання прав 
людини у своїй професійній діяльності як одного з 
критеріїв визначення відповідності посадам 

П.п. 1 п. 86 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

запроваджено під час проведення щорічного оцінювання 
службової діяльності державних службовців, а також під 
час організації конкурсів на заміщення вакантних посад. 

95) Організувати висвітлення в телевізійних програмах і 
радіопередачах питань дотримання прав і свобод людини, 
розміщення публікацій, методичних і навчальних матеріалів 
відповідного змісту на офіційних веб-сайтах, проведення в 
підпорядкованих органах і підрозділах тижнів прав людини. 

ДК, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС 

Постійно На офіційному веб-сайті МВС створено рубрику «Права 
людини», а в ній підрубрики: «Європейський комітет з 
питань запобігання катуванням», «Нормативні акти», 
«Європейський суд з прав людини», «Проти расизму». 
Також Департаментом комунікацій НП випущено, в 
період з 24.06.2016 по 23.09.2016, 82 повчальних 
сюжети, які розповсюджуються для висвітлення на 
центральних каналах. 

У січні-травні  2016 року  на тимчасовому офіційному 
веб-сайті Національної поліції України було розміщено 
4535 повідомлення інформаційного та іміджевого 
характеру, а також заяв та повідомлень керівництва 
Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції 
України, зокрема – і в частині захисту прав людини. 

У зв’язку із відсутністю відомчих телевізійних програм і 
радіопередач з питань дотримання прав і свобод людини 
інформація із зазначеної тематики  надається до 
центральних засобів масової інформації у вигляді 
публікацій. 

Зазначені в пункті публікації та матеріали 
висвітлюються на офіційному веб-сайті 
Держприкордонслужби України:  http://dpsu.gov.ua/ua. 

ДСНС постійно висвітлює на офіційному 
інформаційному порталі ДСНС, сторінці ДСНС у 
соціальній мережі “Фейсбук” оперативну інформацію 
щодо виникнення різного роду надзвичайних ситуацій, 
надзвичайних подій на території України, публікації 
щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
з громадянами з питань дотримання правил пожежної 
безпеки, навчань у сфері цивільного захисту населення.  

Разом з цим, фахівці ДСНС в межах компетенції 
надають відео- та аудіокоментарі для представників 
засобів масової інформації, беруть участь у телевізійних 
та радіопрограмах. Впродовж ІІІ кварталу 2016 року 
представники ДСНС взяли участь у записі близько 300 
фахових регіональних телепрограм, що стосувалися 
питань безпеки життєдіяльності в цілому, і зокрема 
дітей. 

П.п. 1 – 6    
п. 87 

Плану КМУ 



№ 
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На регіональному рівні на радіо було висвітлено понад 3 
тис. тем, на загальнонаціональних радіостанціях — 
близько 200 тем. На регіональному телебаченні 
висвітлено понад 1 тис. 200 тем, на 
загальнонаціональному — понад 140 тем з питань 
безпеки життєдіяльності, у регіональних друкованих 
засобах масової інформації опубліковано 
близько 2 тис. матеріалів, у загальнонаціональних — 
близько 130 матеріалів. 

На офіційному інформаційному порталі ДСНС, сторінці 
ДСНС у соціальній мережі “Фейсбук” постійно 
публікується інформація щодо порядку дій громадян на 
випадок виникнення пожежі, інших надзвичайних 
ситуацій та подій, під час ускладнення погодних умов 
(гроза, пориви вітру, злива, тощо), у разі виявлення 
підозрілих предметів із вказування контактів екстрених 
служб. Зокрема, впродовж ІІІ кварталу 2016 року на 
офіційному порталі ДСНС, а також для представників 
засобів масової інформації розповсюджувалася 
інформація  щодо кількості пожеж у природних 
екосистемах (впродовж доби, тижня, від початку року) 
із застереженням для громадян не провокувати 
загоряння на відкритих територіях, торфах, у лісових 
масивах та дотримуватися правил пожежної безпеки. 
На офіційному веб-сайті ДМС систематично 

висвітлюється інформація про права та свободи людини 

у сфері міграції. Також ведеться офіційна сторінка ДМС 

в соціальній мережі Facebook, на якій розміщуються 

зазначена інформація. 

Крім того, протягом ІІ кварталу 2016 року взято участь у 

таких заходах: 

- 11 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і засобами 

масової інформації Управління забезпечення діяльності 

керівництва Державної міграційної служби України та 

зв'язків з громадськістю Гунько С.О. надав коментар 

радіо «Столиця», стосовно документування паспортом 

громадянина України. 

- 12 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і засобами 

масової інформації Управління забезпечення діяльності 
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керівництва Державної міграційної служби України та 

зв'язків з громадськістю Гунько С.О. надав коментар 

журналу «Український тиждень» стосовно отримання 

статусу біженця в Україні та міграційних процесів. 

- 14 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і засобами 

масової інформації Управління забезпечення діяльності 

керівництва Державної міграційної служби України та 

зв'язків з громадськістю Гунько С.О. надав коментар 

радіо «Свобода», стосовно громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території АР 

Крим. 

- 20 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і засобами 

масової інформації Управління забезпечення діяльності 

керівництва Державної міграційної служби України та 

зв'язків з громадськістю Гунько С.О. надав коментар 

телеканалу 1+1 стосовно механізму отримання 

громадянства України бійцями АТО. 

- 21 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і засобами 

масової інформації Управління забезпечення діяльності 

керівництва Державної міграційної служби України та 

зв'язків з громадськістю Гунько С.О. надав коментар 

ТРК «Україна» стосовно отримання громадянства в 

Україні. 

- 27 квітня начальник відділу інформаційного 

супроводження та зв’язків з громадськістю і засобами 

масової інформації Управління забезпечення діяльності 

керівництва Державної міграційної служби України та 

зв'язків з громадськістю Гунько С.О. взяв участь у 

круглому столі, організованому Громадською 

Організацією “Європа без Бар’єрів на тему: «Отримання 

візи та закордонного паспорту для людини з 

інвалідністю в Україні: буденність чи виклик?». 

- 27 квітня завідувач сектору Прес-служба Гунько С.О. 

надав коментар Австрійському телебаченню та радіо 

«ORF», стосовно отримання паспорту громадянина 

України для виїзду за кордон з біометричним носієм, 

міграційної ситуація в країні та підстав перебування 
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біженців на території України. 

- 11 травня завідувач сектору Прес-служба Гунько С.О. 

надав коментар ТРК «Україна» стосовно отримання 

статусу біженця в Україні та міграційних процесів. 

- 2 червня завідувач прес-служби Гунько С.О. надав 
коментар ТРК «Україна», стосовно документування 
паспортом громадянина України. 

96) Забезпечити проведення в підпорядкованих вищих навчальних 
закладах зі специфічними умовами навчання та наукових 
установах відповідного профілю конференцій, семінарів та 
круглих столів з проблематики дотримання прав і свобод 
людини. 

ДПООНД, 
ДНДІ, ГУ НГУ, 
АДПС, ДСНС 

Постійно Опрацьовано та направлено розпорядження 
Адміністрації Держприкордонслужби України від 
06.06.2016 №Т/31-4575, щодо постійного проведення у 
Національній академії Державної прикордонної служби 
України конференцій, семінарів та круглих столів з 
проблематики дотримання прав і свобод людини. 

В ході вивчення дисциплін адміністративно-правового 
блоку на кафедрі конституційного, адміністративного та 
міжнародного права було проведено близько 70 годин 
семінарів у сфері прав людини. 

Викладачі правових дисциплін беруть участь у 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
симпозіумах та конференціях із залученням наукових 
працівників та фахівців практиків з основ міжнародного 
гуманітарного права та основ прав людини. Так, 13-17 
червня 2016 року прийнято участь у Міжнародному 
симпозіумі «Дотримання основних прав людини - 
невід’ємний компонент формування європейського 
професійного правоохоронного профілю» в м. Орадя 
(Румунія), та здійснено обмін досвідом щодо 
дотримання прав  людини у діяльності прикордонників 
крізь призму сучасних освітніх методик та їх підготовки. 

8 червня 2016 року в Національній академії відбулась 
Міжвідомча науково-практична конференція молодих 
учених, курсантів і студентів «Роль та місце Державної 
прикордонної служби у становленні України як 
незалежної держави», де досліджувались проблемні 
питання щодо правового забезпечення соціальних 
гарантій учасників антитерористичної операції (АТО), 
права демобілізованих учасників АТО на 
працевлаштування та інші трудові права. 

30 вересня 2016 року планується участь викладачів 
кафедри конституційного, адміністративного та 

П.п. 3 п. 87 

Плану КМУ 
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міжнародного права у ІІІ Міжнародній науково-
практичній конференції «Стан та перспективи розвитку 
адміністративного права України», яка відбудеться в 
Одеському державному університеті внутрішніх справ. 

ДСНС України у липні 2016 року організовано 
проведення на базі Інституту державного управління у 
сфері цивільного захисту круглого столу з актуальних 
проблем забезпечення та реалізації прав і свобод 
людини в Україні, зокрема під час виконання 
професійних обов'язків рятувальниками.                                                                  
У вказаному круглому столі взяли участь науковці 
вищих навчальних закладів цивільного захисту, 
науково-дослідних установ, а також представники 
практичних рятувальних підрозділів. Крім того, під час 
проведення занять із службової підготовки в органах і 
підрозділах цивільного захисту особовому складу 
доведено основні вимоги щодо дотримання прав і 
свобод людини. 

ДСНС на виконання пунктів 3, 4, 6 Плану заходів з 
проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 31 серпня 2016 р. № 627-р, розроблено План 
заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня 
права в ДСНС України. 

Зазначеним Планом заходів заплановано у грудні 2016 
року проведення структурними підрозділами апарату 
ДСНС, територіальними органами, підрозділами, 
підприємствами, установами та організаціями сфери 
управління ДСНС заходів з питань реалізації і захисту 
прав людини, зокрема організація виступів (публікацій) 
у засобах масової інформації з питань реалізації і 
захисту прав людини, у тому числі учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та 
внутрішньо переміщених осіб і постраждалих внаслідок 
зазначеної операції 

97) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
законопроекту щодо обов’язкового оприлюднення державними 
органами, органами місцевого самоврядування, громадськими 
установами та суб’єктами господарювання в місцях прийому 
чи обслуговування громадян інформаційних матеріалів щодо їх 
прав, які стосуються сфери діяльності такого органу, установи 

ДРСДЗ, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС, 

У строки, 
погоджені з 
Кабінетом 
Міністрів 
України, до 
кінця 2016 року 

Упродовж звітного періоду проекти нормативно-
правових актів на опрацювання до ДМС не надходили. 
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чи суб’єкта, та контактних даних для звернення в разі їх 
порушення. 

ДНДІ 

98) У межах компетенції вживати заходів щодо 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. 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС, 

ДК 

Постійно З метою охоплення більш широкої аудиторії 
повідомлення з офіційного сайту Національної поліції 
дублювалися в офіційних облікових записах 
Національної поліції України у соціальних мережах 
«Твіттер» і «Фейсбук». 

Станом на 08 травня  2016 року кількість читачів 
облікового запису в соціальній мережі «Твіттер» 
становила 2645 читачів, кількість користувачів 
соціальної мережі «Фейсбук», підписаних на обліковий 
запис НПУ, становить 3543 особи. 

Крім того, інформаційні повідомлення надсилаються 
каналами електронного зв’язку до редакцій ЗМІ для їх 
подальшого опублікування. 

ДСНС з метою навчань громадян правилам безпеки 
життєдіяльності постійно проводить  різноманітні 
заходи. Зокрема, для підростаючого покоління 
проводяться акції “Запобігти! Врятувати! Допомогти!”, 
“Тижні знань з безпеки життєдіяльності”, відкриті 
уроки. Також організовуються конкурси, вікторини, 
пізнавальні ігри на протипожежну тематику. Щороку 
проводиться Всеукраїнський фестиваль дружин юних 
пожежних, під час якого діти за допомогою цікавих 
комедійних номерів мають змогу передати свої знання з 
питань пожежної безпеки одноліткам аби ті, в свою 
чергу, також пропагували безпечний спосіб життя серед 
друзів, знайомих. 

Рятувальники постійно долучаються до проведення 
Всеукраїнського профорієнтаційного заходу “Місто 
професій”, під час якого кожна дитина може на один 
день стати пожежником. У такій ігровій формі 
підростаюче покоління не лише має змогу спробувати 
себе в ролі вогнеборця, але ще й вивчити правила 
пожежної безпеки. 

Загалом, впродовж ІІІ кварталу 2016 року було 
проведено більше 250 акцій “Запобігти! Врятувати! 
Допомогти!”, понад 750 тематичних заходів з питань 
безпеки життєдіяльності. 

Рятувальники ДСНС проводять інформаційно-
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просвітницькі заходи з громадянами у місцях масового 
перебування людей, житловому секторі, на виробництві. 
Також на підприємствах проводять навчання, під час 
яких  працівники спільно з рятувальниками 
відпрацьовують порядок дій на випадок виникнення 
надзвичайної події. 

Фахівці ДСНС організовують також сімейні свята 
безпеки, зокрема фестиваль “Сімейний день 
надзвичайних ситуацій”, головна мета якого - 
підвищити обізнаність громадськості з правилами 
поведінки під час надзвичайних ситуацій. Захід 
проводився 4 жовтня 2015 року у м. Києві, 21 травня 
2016 року у м. Харкові, 18 вересня 2016 року у  
м. Києві,  а також 5 червня 2016 року у м. Запоріжжі в 
рамках Фестивалю сім’ї. Крім того, рятувальники 
організовують інші свята безпеки для всієї родини. 

У поточному періоді ДМС до виконання даного заходу 
не залучалося. 

Протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству 

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

99) У межах компетенції взяти участь у розробленні Державної 
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 
2020 року. 

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС, ДНДІ, 
ДПООНД, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 
КМУ, до кінця 
ІV кварталу 2016 
року 

У межах компетенції взято участь у розробленні 
Державної соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2020 року. 

У поточному періоді ДМС до виконання даного заходу 
не залучалося. 

 

П.п. 1 п. 88 

Плану КМУ 

100) Спільно з Мін’юстом, Мінсоцполітики, МОЗ, МОН та іншими 
заінтересованими органами державної влади здійснити 
перевірки повідомлень, що надійшли до Комітету ООН про 
права інвалідів, щодо наявності в Україні правопорушень у 
сфері торгівлі людьми, сексуального насильства та 
експлуатації жінок та дівчат з інвалідністю в спеціальних 
закладах та в разі підтвердження відповідної інформації 
забезпечення притягнення до відповідальності та належного 
покарання злочинців, а також ужиття заходів для падання 
захисту жертвам таких злочинів. За результатами здійснених 
заходів направити інформацію до Кабінету Міністрові України 
з висновками і пропозиціями. 

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

У поточному періоді ДМС до виконання даного заходу 
не залучалося. 

П.п. 3 п. 88 
Плану КМУ 

101) Запровадити спеціалізацію поліцейських, військовослужбовців 
та інших категорій працівників щодо роботи з випадками 

Національна 
поліція, АДПС, 

До кінця ІV 
кварталу 2018 

ГСУ здійснюється постійний контроль за станом 
досудового розслідування у кримінальних 

П.п. 4 п. 88 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

гендерного насильства зокрема торгівлі людьми ДМС року провадженнях про злочини, пов’язані з торгівлею 
людьми; за дотриманням слідчими спеціалізації при 
розслідуванні указаної категорії кримінальних 
проваджень. Постійне оновлення інформації щодо 
слідчих, закріплених за розслідуванням кримінальних 
проваджень, пов’язаних з торгівлею людьми. 

В підрозділах Держприкордонслужби визначено осіб 
щодо роботи з випадками гендерного насильства 
зокрема торгівлі людьми (вих. від 15.03.2016 № 56/вн-
342, вх. від 04.06.2016 № 1102, вх. від 05.06.2016 № 
1117, вх. від 05.06.2016 № 1118) 

102) У межах компетенції забезпечити участь у функціонуванні 
міжвідомчої координаційної ради (робочої групи) з питань 
протидії торгівлі людьми і регіональних координаційних рад з 
питань протидії торгівлі людьми. 

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС 

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики, 
не пізніше ніж 
через три місяці 
з дня прийняття 
розпорядження 
КМУ про 
затвердження 
плану заходів з 
реалізації 
Національної 
стратегії у сфері 
прав людини на 
період до 2020 
року 

Прийнято участь у робочій групі з питань протидії 
торгівлі людьми (вих. від 13.06.2016 № 55/874, вх. від 
30.06.2016 № 1764, вих. від 12.07.2016 № 57/1061, вих. 
від 12.07.2016 № 55/вн-801, вих. від 29.08.2016 № 
55/1305, вих. від 31.08.2016 № 55/1328) 

 

П.п. 5 п. 88 

Плану КМУ 

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

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС, ДК 

Постійно 
починаючи з ІІІ 
кварталу 2016 
року 

 

У межах компетенції Держприкордонслужби заходи 
виконуються (вих. від 17.07.2016 №55/1140,                            
вих. від 01.08.2016 № 51/1199). 
На офіційному веб-сайті ДМС систематично 

висвітлюється інформація про права та свободи людини 

у сфері міграції. Також ведеться офіційна сторінка ДМС 

в соціальній мережі Facebook, на якій розміщуються 

відповідна інформація. 

П.п. 6 п. 88 

Плану КМУ 

104) У межах компетенції спільно з Мінсоцполітики здійснювати 
заходи з виявлення та ідентифікації жертв торгівлі людьми та 
надання їм допомоги відповідно до програми реабілітації. 

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС 

Постійно За результатами роботи оперативно-розшукових 
підрозділів у двох випадках виявлено 4 особи, які стали 
жертвами торгівлі людьми; 

Припинено діяльність 2 злочинних груп, що 
спеціалізувались на торгівлі людьми, крім того виявлено 
3 особи причетні до зазначеної протиправної діяльності. 

П.п. 2 п. 89 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Про виявлені кримінальні правопорушення до слідчих 
підрозділів направлено повідомлення, які внесено до 
ЄРДР, розпочато кримінальні провадження за ст. 149 
ККУ. 

(вих. від 07.06.2016 № 55/842, вх. від 08.06.2016 № 1870, 
вих. від 13.06.2016 № 55/872, вих. від 01.08.2016 № 
55/вн-878, вих. від 19.08.2016 № 55/97дск) 

107) Забезпечити здійснення комплексу заходів з виявлення та 
розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, у тому 
числі вчинених організованими групами, кримінального 
переслідування торгівців людьми у тісній взаємодії з 
правоохоронними органами іноземних держав, ліквідації 
каналів міжнародного графіка, захисту потерпілих від торгівлі 
людьми та свідків у відповідних кримінальних провадженнях у 
ході досудового розслідування, виявлення серед національних 
меншин осіб, які потерпіли від торгівлі людьми, проведення 
аналізу ризиків у сфері протидії торгівлі людьми. 

Національна 
поліція 

Постійно У липні 2016 року здійснено узагальнення інформації за 
перше півріччя 2016 року стосовно потерпілих та свідків 
у кримінальних провадженнях за статтею 149 КК 
України. 

П.п. 1 - 5 п. 
93 Плану 
КМУ 

Протидія домашньому насильству 

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

112) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики проекту Закону України «Про ратифікацію 
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» 
(Стамбульської конвенції'). 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики, 
упродовж 2016 
року 

Надано пропозиції Міністерству соціальної політики 
України до проекту Закону України «Про ратифікацію 
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з 
цими явищами» (Стамбульська конвенція). На сьогодні 
зазначений проект у встановленому Законом порядку 
подано на розгляд Адміністрації Президента України. 

П.п. 3 п. 96 
Плану КМУ 

113) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики проекту Закону України «Про запобігання та 
боротьбу з домашнім насильством». 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені 3 
Мінсоцполітики, 
упродовж 2016 - 
2017 років 

Надано пропозиції Міністерству соціальної політики 

України до проекту Закону України “Про запобігання та 

протидію домашньому насильству”. На сьогодні 

зазначений проект у встановленому Законом порядку 

подано на розгляд Кабінету Міністрів України. 

П.п. 4 п. 96 
Плану КМУ 

114) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики проектів законів України щодо приведення 
законодавства України у відповідність до вимог Стамбульської 
конвенції, зокрема щодо внесення змін до Кримінального, 
Цивільного, Цивільного процесуального кодексів України, 
Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
інших законодавчих актів у сфері запобігання домашньому 
насильству. 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені 3 
Мінсоцполітики, 
упродовж 2016-
2017 років 

На даний час Закон України „Про ратифікацію 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з 

цими явищами” (Стамбульська конвенція) не прийнято. 

П.п. 5 п. 96 
Плану КМУ 

118) У межах компетенції забезпечити спільно з Мінсоцполітики, Національна У строки, Відповідно до вимог Закону України „Про П.п. 3 п. 97 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

МОН, МОЗ, іншими заінтересованими органами державної 
влади, Національною академією педагогічних наук (за згодою), 
науковими установами (за згодою), міжнародними та 
громадськими організаціями (за згодою) розроблення та 
затвердження корекційних програм для осіб, які вчиняють 
домашнє насильство. 

поліція, ДНДІ погоджені 3 
Мінсоцполітики 
та МОЗ, 
упродовж 2016 
року 

попередження насильства в сім’ї” з початку 2016 року 
138 осіб, стосовно яких учинено насильство в сім’ї, 
направлено до спеціалізованих установ для реабілітації. 
Водночас 2819  осіб, які вчинили насильство в сім’ї, 
направлено до кризових центрів для проходження 
корекційної програми. На сьогодні час на території 
України діють 88 кризових центрів. 

Плану КМУ 

122) У межах компетенції спільно з Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, 
іншими заінтересованими органами державної влада та 
обласними державними адміністраціями, міжнародним 
жіночим правозахисник центром «Ла Страда-Україна», 
громадськими організаціями (за згодою) вжити заходів щодо 
забезпечення діяльності національної «гарячої» ліній із 
запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та 
тендерної дискримінації та забезпечення розвитку локальних 
«гарячих» ліній. 

Національна 
поліція 

У строки, 
погоджені 3 
Мінсоцполітики, 
упродовж 2016 - 
2020 років 

Налагоджено взаємодію з Громадською організацією 
„Ла Страда – Україна”. З метою своєчасного реагування 
на факти насильства в сім’ї функціонує Національна 
„гаряча” лінія”, де працівниками управління превенції 
Департаменту безпосередньо надаються відповідні 
консультації. 

П.п. 2 п. 98 
Плану КМУ 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

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

123) У межах компетенції спільно з Мінсоцполітики та іншими 
заінтересованими органами державної влади, громадськими та 
міжнародними організаціями (за згодою) забезпечити 
проведення заходів щодо досягнення цілей Стратегії Ради 
Європи у сфері гендерної рівності, що є аналогічним 
відповідним стратегічним цілям Національної стратегії у сфері 
прав людини, врахування положення майбутнього 
стратегічного документа ЄС у сфері гендерної рівності після 
набрання ним чинності в процесі розроблення майбутніх 
заходів у межах реалізації державної політики у сфері 
гендерної рівності. 

Національна 
поліція, ДМС, 
ДСНС, АДПС, 

ГУ НГУ, 
ДПООНД, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики, 
упродовж 2016-
2017 років і далі 
до 2020 року 
після ухвалення 
наступної 
відповідної 
стратегії Ради 
Європи 

         Забезпечено ефективну імплементацію Стратегії 
Ради Європи у сфері  гендерної рівності. 

На сьогодні в Держприкордонслужбі України проходять 
військову службу майже 5 тис. жінок-
військовослужбовців, що становить 17% від загальної 
чисельності персоналу,  у тому числі проходять 
військову службу більше ніж 13% жінок, з них на 
посадах офіцерів 9%, осіб рядового, сержантського та 
старшинського складу 14%. 

        Керівні посади займають 98 жінок-офіцерів, з них 5 
– в Адміністрації Держприкордонслужби України. У 
кадровому резерві висунення на керівні посади 
перебуває 81 жінка-офіцер. 

У поточному періоді ДМС до виконання даного заходу 
не залучалося. 

П.п. 5 п. 99 

Плану КМУ 

Попередження та протидія дискримінації 

Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації 

126) У межах компетенції взяти участь в утворенні спільно з МОЗ, 
іншими заінтересованими органами державної влади та 
громадською організацією «Інсайт» (за згодою) та діяльності 
робочої групи із залученням міжнародних фахівців для 

ДМС, ДЮЗ У строки, 
погоджені з 
МОЗ, до кінця ІІ 
кварталу 2016 

В межах компетенції ДМС у разі залучення буде 
прийнято участь в опрацюванні питання заміни  
офіційних документів особам, яким установлено 
клінічний діагноз «транссексуальність» та внесення 

П.п. 8 – 9 п. 
105 Плану 
КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

розроблення до кінця ІІ кварталу 2016 року проекту Порядку 
здійснення заміни офіційних документів особам, яким 
установлено клінічний діагноз «транс сексуальність», та 
підготовки пропозицій щодо внесення відповідних змін до 
інших нормативних документів, зокрема пропозиції щодо 
внесення змін до наказу МОЗ від 03.02.20111 № 60 «Про 
удосконалення надання медичної допомоги особам, які 
потребують зміни (корекції) статевої належності» та розділу 2 
Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх 
поновлення та анулювання, затверджених наказом Мінюсту від 
12.01.2011 № 96/5. 

року відповідних змін до нормативно-правових актів. 

127) У межах компетенції забезпечити участь у проведенні 
інформаційно- просвітницької кампанії з питань рівності та 
недискримінації. 

Національна 
поліція, ДМС, 
АДПС, ДСНС, 

ДК 

Постійно У ДСНС постійно під час формування кадрового 
резерву забезпечується показник збалансованого 
представництва кандидатур кожної статі. 

П.п. І п. 106 
Плану КМУ 

128) Забезпечити спільно з МОЗ, Генеральною прокуратурою 
України (за згодою), профільними громадськими та 
міжнародними організаціями (за згодою) розроблення та 
розміщення в усіх територіальних підрозділах поліції та 
пунктах надання швидкої медичної допомоги інформаційних 
плакатів для постраждалих від злочинів на ґрунті ненависті. 

Національна 
поліція, ДК 

До кінця П 
кварталу 2016 
року 

Спільно з Громадською організацією Центр «Соціальна 
дія»/Проект «Без Кордонів» розробляє інформаційні 
плакати щодо видів дискримінації, покарання за неї та 
засобів правового захисту. У зв’язку з вирішенням 
питання щодо забезпечення фінансування друку 
указаних інформаційних плакатів керівництвом 
Національної поліції виконання запланованого заходу 
продовжено в ІII кварталі 2016 року (доповідна записка 
від 30.06.2016 № 13688/24/4/3-2016). 

П.п. 2 п. 106 
Плану КМУ 

129) У межах компетенції взяти участь у здійсненні спільно з 
іншими заінтересованими органами державної влади розробки 
та розміщення в державних установах (центрах зайнятості, 
лікарнях, органах і установах соціального захисту населення) 
інформаційних плакатів щодо видів дискримінації, покарання 
за неї та засобів правового захисту. 

Національна 
поліція, ДК 

До кінця П 
кварталу 2016 
року 

П.п. 3 п. 106 
Плану КМУ 

130) 3 метою 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 в суспільстві стереотипів, які призводять до 

дискримінації, забезпечити в межах компетенції спільно з 

МОН, Нацдержслужбою, Мінсоцполітики, Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини (за згодою), 

громадськими та міжнародними організаціями (за згодою) 

розроблення спеціального курсу або окремого модуля з питань 

запобігання та протидії дискримінації, недопущення 

працівниками правоохоронних органів проявів дискримінації 

стосовно уразливих груп до навчальних програм і планів 

ДПООНД,  

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС 

У строки, 

погоджені з 

МОН, 

Нацдержслужбо
ю та 
Мінсоцполітики, 
до кінця IV 
кварталу 2016 
року 

У поточному періоді ДМС до виконання даного заходу 
не залучалося. 

П.п. 1 - 7 п. 
107 Плану 
КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

підготовки, у тому числі первинної професійної підготовки, 

підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними 

умовами навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

поліцейських, військовослужбовців і працівників інших 

органів державної влади, діяльність яких координується через 

Міністра внутрішніх справ України, у тому числі державних 

службовців, а також для вивчення в системі службової 

підготовки, включення питання щодо заборони дискримінації 

до переліку питань для проведення атестації поліцейських, 

військовослужбовців, державних службовців та інших 

категорій працівників. 

131) Забезпечити розроблення та запровадження в рамках програм 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
військовослужбовців та інших працівників 
Держприкордонслужби курсу з протидії дискримінації під час 
проходження прикордонного контролю та доступу до 
процедури пошуку притулку із перспективою забезпечення 
проходження відповідних тренінгів до кінця І кварталу 2018 
року близько 50% військовослужбовців та працівників. 

АДПС До кінця ІІІ 
кварталу 2016 
року 

Опрацьовано розпорядчі документи  щодо розроблення 
та запровадження в межах програм підготовки, 
перепідготовки  та підвищення кваліфікації персоналу 
Державної прикордонної служби України: 

- курсу з протидії дискримінації під час проходження 
прикордонного контролю та доступу до процедури 
пошуку притулку у системі базової підготовки курсантів 
і слухачів Національної академії Держприкордонслужби 
України та на курсах перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців прикордонного контролю;   

- курсу з протидії дискримінації за дистанційною 
формою навчання на базі Головного центру 
дистанційного навчання Національної академії 
Держприкордонслужби України. 

З 26.09 по 11.11.2016 року заплановано проведення 
зазначеного курсу навчання з фахівцями прикордонного 
контролю. 

Розроблено та включено до навчальних програм у 
систему базової підготовки курсантів і слухачів 
Національної академії Держприкордонслужби України 
та на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців прикордонного контролю навчальний матеріал 
з питань  запобігання дискримінації та недопущення 
проявів дискримінації стосовно уразливих груп. 

П.п. 8 п. 107 

Плану КМУ 

132) Розробиш та затвердиш в установленому порядку Інструкцію 
щодо порядку прийняття заяви про вчинення кримінального 
правопорушення з урахуванням мотиву нетерпимості, 
зазначеного потерпілим, та зразок протоколу відповідної усної 
заяви. 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця ПІ 
кварталу 2016 
року 

Внесено зміни до Інструкції про порядок ведення 

єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

затвердженої наказом МВС від 06.11.2015 № 1377 (наказ 

МВС України від 30.05.2016 № 438, зареєстрований у 

П.п. 1 п. 109 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Міністерстві юстиції 15.06.2016 за №864/28994). 

Відповідно до зазначених змін  протокол прийняття 

заяви про вчинене кримінальне правопорушення або 

таке, що готується доповнено пунктом щодо визначення 

потерпілою особою вчиненого відносно неї 

кримінального правопорушення як такого, що вчинений 

з мотивів нетерпимості. 

134) Спільно з Генеральною прокуратурою України (за згодою), 
іншими заінтересованими органами державної влади, 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (за 
згодою), громадськими та міжнародними організаціями (за 
згодою) розробити та видати в установленому порядку 
спільний наказ МВС та Генеральної прокуратури України про 
затвердження Інструкції щодо розслідування злочинів на 
ґрунті нетерпимості з урахування методології ОБСЄ. 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця IV 
кварталу 2017 
року 

Запропоновано внести зміни до підпункту 3 пункту 109 
плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 року, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2015 р. № 1393-р, та   пункту 126 Плану 
заходів Національної поліції з реалізації Національної 
стратегії  у сфері прав людини на період до 2020 року, 
де вказані пункти викласти в наступній редакції: 
«Спільно з Генеральною прокуратурою України (за 
згодою) розробити та впровадити у практичну 
діяльність методичні рекомендації «Особливості 
розслідування злочинів, учинених на ґрунті 
нетерпимості». 

П.п. 3 п. 109 
Плану КМУ 

135) Здійснити закріплення наказом спеціалізації слідчих з 
розслідування злочинів на ґрунті ненависті по кожному 
регіону. 

Національна 
поліція 

До кінця IV 
кварталу 2018 
року 

У слідчих апаратах головних управлінь Національної 
поліції у м. Києві, областях, Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі закріплено (відповідно до 
наказів, доручень, функцій них обов’язків) окремих 
працівників, якими здійснюється контроль  за станом 
досудового розслідування у кримінальних 
провадженнях, розпочатих за злочинами на ґрунті 
расової, національної, релігійної нетерпимості. 

П.п. 4 п. 109 
Плану КМУ 

Забезпечення прав учасників антитерористичної операції 

Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції 

137) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики законопроекту про внесення зміни до статті 6 
Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх 
соціального захисту» щодо надання статусу учасника бойових 
дій особам, залученим до складу добровольчих формувань, які 
не ввійшли до складу офіційних військових підрозділів, та 
проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо 
компенсаційних виплат по інвалідності добровольцям та 
членам сімей загиблих добровольців, що були залучені до 
складу добровольчих формувань, які не ввійшли до складу 

УСУАТО, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ, 
Національна 

поліція, 
ГУНГУ.АДПС 

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики, 
до кінця І 
кварталу 2016 
року 

В Управління у справах учасників антитерористичної 
операції проекти нормативно-правових актів від 
Мінсоцполітики не надходили. Виконання пункту Плану 
забезпечуватиметься УСУ АТО у разі надходження 
проектів відповідних нормативно-правових актів. 

П.п. 3-4 п. 
117 Плану 

КМУ 



№ 
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Зміст заходу 
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 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

офіційних військових підрозділів. 

138) У межах компетенції взяти участь у розробленні Міноборони 
проектів нормативно-правових актів про внесення змін до 
законодавства щодо забезпечення прозорої та деталізованої 
процедури надання і позбавлення статусу учасника бойових 
дій (комбатанта). 

УСУАТО, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС 

У строки, 
погоджені 3 
Міноборони, до 
кінця II кварталу 
2016 року 

Управлінням у справах учасників антитерористичної 
операції опрацьовано надісланий Міністерством 
оборони України проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Порядку надання 
статусу учасника бойових дій особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» 
та запропоновано ряд пропозицій до проекту даного 
нормативно-правового акту. 

НПУ надіслано пропозиції до МВС щодо прозорої та 

деталізованої процедури надання і позбавлення статусу 

учасника бойових дій. 

Слід зазначити що постановою Кабінету Міністрів 

України від 08.09.2016 № 602 затверджено «Зміни, що 

вносяться до Порядку надання статусу учасника 

бойових дій особам, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення». 

П.п. 2 п. 118 
Плану КМУ 

139) Спільно з Пенсійним фондом України та іншими 
заінтересованими органами державної влади забезпечити 
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 
проекту нормативно-правового акта, яким прирівнюються до 
військовослужбовців солдати-резервісти, що загинули 
(померли), зникли безвісти або стали інвалідами внаслідок 
поранень, контузій, каліцтв, отриманих під час участі в 
антитерористичній операції. 

ГУ НГУ, 
АДПС, 

УСУАТО, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця II 
кварталу 2016 
року 

В Управління у справах учасників антитерористичної 
операції проекти нормативно-правових актів не 
надходили. Виконання пункту Плану 
забезпечуватиметься УСУ АТО у разі надходження 
проектів відповідних нормативно-правових актів. 

П.п. 4 п. 119 
Плану КМУ 

140) У межах компетенції взяти участь у розробленні МОН 
програми забезпечення учасників антитерористичної операції з 
інвалідністю та учасників Революції гідності з інвалідністю 
можливістю отримання нової освіти на бюджетній основі або 
небюджетній з поверненням коштів, передбачивши особливі 
умови вступу, зокрема проведення співбесіди, а також 
створення належних умов під час навчання (забезпечення 
навчальними матеріалами, педагогічно-психологічний 
супровід тощо). 

ДПООНД, ГУ 
НГУ, АДПС, 

ДСНС, 
Національна 

поліція, 
УСУАТО, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

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

В Управління у справах учасників антитерористичної 
операції проекти нормативно-правових актів від МОН 
України не надходили. Виконання пункту Плану 
забезпечуватиметься УСУ АТО у разі надходження 
проектів відповідних нормативно-правових актів. 

П.п. 6 п. 119 
Плану КМУ 

141) У межах компетенції взяти участь у розробленні МОН 
законопроекту про внесення змін до Законів України «Про 

ДПООНД, 

Національна 

У строки, 
погоджені з 

В Управління у справах учасників антитерористичної 
операції проекти нормативно-правових актів від МОН 

П.п. 7 п. 119 
Плану КМУ 
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вищу освіту» та «Про статус ветеранів війни та їхні соціальні 
гарантії» щодо покращання забезпечення прав учасників 
антитерористичної операції з інвалідністю. 

поліція, ГУ 
НГУ, АДПС, 

ДСНС, 
УСУАТО, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

МОН, до кінця ІІ 
кварталу 2016 
року 

України не надходили. Виконання пункту Плану 
забезпечуватиметься УСУ АТО у разі надходження 
проектів відповідних нормативно-правових актів. 

142) У межах компетенції взяти участь у розробленні МОН проекту 
програми безоплатної підготовка до вступу у вищі навчальні 
заклади та професійно-технічні навчальні заклади 
демобілізованих учасників антитерористичної операції, з 
передбаченням як освітньої частини, так і постійного 
психологічного супроводу демобілізованих бійців, а також 
стаціонарну та дистанційні форми підготовки, безоплатне 
забезпечення навчальними матеріалами тощо. 

ДПООНД, 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, 

УСУАТО, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

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

В Управління у справах учасників антитерористичної 
операції проекти нормативно-правових актів від 
Мінсоцполітики та МОН України не надходили. 
Виконання пункту Плану забезпечуватиметься УСУ 
АТО у разі надходження проектів відповідних 
нормативно-правових актів. 

П.п. 8 п. 119 
Плану КМУ 

143) У межах компетенції взяти участь у створенні Мінсоцполітики 
спільно з Державною службою у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції, іншими 
заінтересованими органами державної влади, Національним 
комітетом спорту інвалідів України, Українським центром з 
фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (за згодою) 
реєстру ветеранів антитерористичної операції, у тому числі 
тих, що отримали важкі поранення або інвалідність унаслідок 
участі в бойових діях на сході України, подальшому 
персональному вивченні кожного з кандидатів на участь у 
фізкультурно-реабілітаційних заходах, формуванні 
відповідних груп учасників у фізкультурно-реабілітаційних 
заходах з урахуванням інвалідності або наявності поранення. 

УСУАТО, 
УМЗР, 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС 

У строки, 
погоджені з 
Мшсоцполітики, 
до кінця 2020 
року 

В Управління у справах учасників антитерористичної 
операції проекти нормативно-правових актів від 
Мінсоцполітики не надходили. Виконання пункту Плану 
забезпечуватиметься УСУ АТО у разі надходження 
проектів відповідних нормативно-правових актів. 

П.п. 9 п. 119 
Плану КМУ 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб 

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

144) Забезпечити спільно з Мшсоцполітики, регіональними 
штабами з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням 
громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої 
території та/або районів проведення антитерористичної 
операції, обласними, Київською міською держадміністраціями 
розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
щодо врегулювання питання здійснення розселення інвалідів і 
дітей-інвалідів з порушеннями зору та опорно-рухового 
апарату, які переміщуються з тимчасово окупованої території 
та/або районів проведення антитерористичної операції, у 
пристосовані для пересування (обслуговування) таких осіб 

ДСНС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До 30.04.2016 На цей час продовжують функціонувати Міжвідомчий 
координаційний штаб з питань, пов'язаних із соціальним 
забезпеченням громадян України, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції, утворений при ДСНС, та 
відповідні регіональні штаби (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11 червня 2014 р. № 588-р 
“Питання соціального забезпечення громадян України, 
які переміщуються з тимчасово окупованої території та 
районів проведення антитерористичної операції”). 

Штабами всіх рівнів забезпечується координація дій 

П.п. 3 п. 120 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

приміщення установ та закладів на визначений строк. органів виконавчої влади з питань транспортування, 
зустрічі та розміщення внутрішньо переміщених осіб 
(далі — ВПО) у регіонах України, надання їм необхідної 
первинної допомоги та організації життєзабезпечення у 
місцях розташування. 

Місцевими органами виконавчої влади постійно 
проводиться пошук приміщень, придатних для 
розміщення ВПО. На цей час визначено близько 600 
об’єктів незалежно від форми власності, в яких можливе 
розміщення понад 9 тис. ВПО. 

Місцевими органами виконавчої влади поселення 
одиноких інвалідів та дітей-інвалідів, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та підопічних і вихованців 
інтернатних установ, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та/або районів проведення 
антитерористичної операції, здійснюється в установи 
системи соціального захисту населення (центри 
соціального обслуговування та будинки-інтернати) 
відповідно до профілю у встановленому порядку і 
наявності відповідного комплекту документів  

145) У межах компетенції взяти участь у проведенні інформаційної 
кампанії, спрямованої на боротьбу із стигматизацією та 
дискримінаційними настроями стосовно внутрішньо 
переміщених осіб як з боку місцевого населення, так і органів 
виконавчої влади. 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДК 

ДФППМОВМ 

Постійно У разі організації зацікавленими підрозділами заходів 
спрямованої на боротьбу із стигматизацією та 
дискримінаційними настроями стосовно внутрішньо 
переміщених осіб, як з боку місцевого населення, так і 
органів виконавчої влади, ДК готовий взяти участь у 
вказаних заходах у межах своєї компетенції, в частині 
висвітлення цих заходів. 

П.п. 2 п. 121 
Плану КМУ 

146) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики спільно з іншими заінтересованими органами 
державної влади проекту постанови Кабінету Міністрів 
України про затвердження Положення про ведення реєстру 
(Єдиної інформаційної бази даних) про внутрішньо 
переміщених осіб з виділенням осіб за критерієм інвалідності, 
віку і тендерної приналежності, кваліфікації та іншими 
критеріями, а також з можливістю включення до реєстру 
відомостей про особливі потреби вимушених переселенців та в 
подальшому в межах компетенції забезпечити ведення 
вказаного реєстру. 

ДМС, 
Національна 

поліція, 
АДПС, 

ДСНС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 

погоджені з 

Мінсоцполітики, 

до 30.04.2016 

У разі надходження нормативно-правового акта про 
затвердження Положення про ведення реєстру (Єдиної 
інформаційної бази даних) про внутрішньо переміщених 
осіб ДМС в межах компетенції візьме участь в його 
опрацюванні. 

П.п. 8-9 п. 
121 Плану 
КМУ 

147) У межах компетенції, починаючи з першого кварталу 2016 
року, забезпечити участь фахівців відповідного, рівня в 
діяльності спільної з Мінрегіоном, Мінсоцполітики, Мінфіном 

ДСНС, 
Національна 

поліція, ДЮЗ, 

У строки, 
погоджені 3 
Мінрегіоном, до 

Робота з порушеного питання триває, а саме: 

- при Мінрегіоні утворено робочу групу для 
розроблення порядку надання компенсацій за майно, що 

П.п. 10 - 12 
п. 121 Плану 
КМУ. 



№ 
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Виконавець 
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 виконання 
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та Мінекономрозвитку, іншими заінтересованими органами 
державної влади, обласними державними адміністраціями 
робочої групи для розроблення порядку надання компенсацій 
за майно, що було пошкоджене в результаті проведення 
антитерористичної операції, зокрема участь у проведенні 
зазначеною робочою групою протягом другого кварталу 2016 
року аналізу світового досвіду та найкращих практик у сфері 
надання компенсацій за майно, що було пошкоджене в 
результаті збройних конфліктів, а також участь у розробленні 
проекту нормативно-правового акта щодо порядку компенсації 
вартості пошкодженого майна з обов’язковим зазначенням 
механізму нарахування відповідних компенсацій, джерел їх 
виплати, механізму залучення до цього донорів та інвесторів. 

ДФППМОВМ кінця ІІІ 
кварталу 2016 
року 

було пошкоджене в результаті проведення 
антитерористичної операції; 

- за інформацією Мінрегіону на цей час отримано 
пропозиції від Ради Європи щодо надання компенсацій 
за майно, що було пошкоджене в результаті збройного 
конфлікту. 

Після доопрацювання Мінрегіоном відповідного 
нормативно-правового акта, з урахуванням  пропозицій 
Ради Європи, а також у разі надходження відвідного 

проекту акта ДСНС розгляне його в установленому 
законодавством порядку 

Звільнення заручників та відновлення їх прав 

Звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації 

149) У межах компетенції взяти участь у проведенні МІП 
інформаційної кампанії в державі, спрямованої на 
інформування суспільства про співвітчизників, які насильно 
утримуються в місцях несвободи на території Російської 
Федерації та тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим за відсутності належних правових підстав 
(зокрема створення інформаційного продукту – роликів для 
телебачення і радіо, соціальної зовнішньої реклами, 
документальних фільмів тощо). 

ДК, 
Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, АДПС 

У строки 
погоджені з 
МІП, починаючи 
з ІІ кварталу 
2016 року і до 
завершення 
тимчасової 
окупації частини 
території 
України 

Національна поліція у  межах компетенції готова взяти 
участь у проведенні МІП інформаційної кампанії в 
державі  спрямованої на інформування суспільства про 
співвітчизників, які насильно утримуються в місцях 
несвободи на території Російської Федерації та 
тимчасово окупованій території Автономної Республіки 
Крим. 

У зв'язку з відсутністю підтвердженої інформації            
щодо можливого насильницького утримання 
військовослужбовців Держприкордонслужби в місцях 
несвободи на території Російської Федерації та ТОТ           
АР Крим участі у таких заходах не здійснювалось. Відео 
матеріали стосовно роботи УВВБ щодо пошуку та 
визволення військовослужбовців ДПСУ з місць 
несвободи, а також пошуку і поховання тіл загиблих, 
було надано раніше у загальнодоступному порядку: 

http://dpsu.gov.ua/ua/Vlasna-bezpeka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fMgTR6Ew-Pc 

http://www.kupoos.com/video/fMgTR6Ew-Pc/8-11-2015/ 

http://ua.vkadri.com/video/dergavna-prykordonna-slugba-

ukrainy-poshuk-znyklykh-prykordonnykiv-kordon-dergavy-

efir-za-8-11-2015.html 

П.п. 1 – 2     
п. 124 

Плану КМУ 

151) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики проекту Програми соціальної та психологічної 

УСУ АТО, 
ДПООНД, 

У строки, 
погоджені з 

На даний час проект Програми соціальної та 
психологічної реабілітації цивільних та військових осіб 

П.п. 2 п. 

125 Плану 

КМУ 

https://www.youtube.com/watch?v=fMgTR6Ew-Pc
http://www.kupoos.com/video/fMgTR6Ew-Pc/8-11-2015/
http://ua.vkadri.com/video/dergavna-prykordonna-slugba-ukrainy-poshuk-znyklykh-prykordonnykiv-kordon-dergavy-efir-za-8-11-2015.html
http://ua.vkadri.com/video/dergavna-prykordonna-slugba-ukrainy-poshuk-znyklykh-prykordonnykiv-kordon-dergavy-efir-za-8-11-2015.html
http://ua.vkadri.com/video/dergavna-prykordonna-slugba-ukrainy-poshuk-znyklykh-prykordonnykiv-kordon-dergavy-efir-za-8-11-2015.html
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реабілітації цивільних та військових осіб (комбатантів), що 
стали заручниками/полоненими терористичних угруповань 
«ДНР» та «ЛНР» у зв’язку з подіями на сході України, що 
передбачатиме надання безоплатної правової допомоги та 
застосування заходів фізичної безпеки щодо колишніх 
заручників/полонених. 

ДФОП, УМЗР, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС 

Мінсоцполітики 
до кінця Ш 
кварталу 2016 
року 

(комбатантів), що стали заручниками/ полоненими 
терористичних угрупувань у зв’язку з подіями на Сході 
України від Мінсоцполітики та МВС для опрацювання 
та надання зауважень, пропозицій до Національної 
поліції не надходив. 

Однак, Національною поліцією надано пропозиції та 
зауваження до МВС щодо розроблення вказаного 
проекту. 

ДСНС готова взяти участь у розробці програми 
соціальної та психологічної реабілітації цивільних та 
військових (комбатантів) осіб, що стали 
заручниками/полоненими терористичних угруповань 
«ДНР» та «ЛНР» у зв’язку з подіями на сході України. 

Пропозиції щодо організації психологічної реабілітації 
постраждалих учасників АТО обговорюються під час 
засідань Міжвідомчої комісії при Державній службі 
України у справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, до складу якої входить 
представник ДСНС (наказ Міністерства соціальної 
політики України від 23.06.2015 № 650 «Про 
затвердження положення про міжвідомчу комісію з 
питань організації психологічної реабілітації 
постраждалих учасників АТО»). 

Станом на 24.09.2016 до Головного управління 
Національної гвардії України зазначеної програми не 
надходило. 

В Управління у справах учасників антитерористичної 
операції та до Департаменту фінансово-облікової 
політики МВС України проекти нормативно-правових 
актів від Мінсоцполітики не надходили. Виконання 
пункту Плану забезпечуватиметься УСУ АТО  та ДФОП 
у разі надходження проектів відповідних нормативно-
правових актів. 

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 

155) У межах компетенції взяти участь у розробленні АТЦ при СБУ 
(за згодою) проектів змін до Тимчасового порядку контролю за 
переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) 
через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської 

АДПС, ДМС, 

Національна 

поліція, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 

погоджені з АТЦ 

при СБУ, до 

кінця II кварталу 

Упродовж звітного періоду проект відповідних змін до 

відповідного  нормативно-правового акту на 

опрацювання до ДМС не надходив. 

Крім того, з метою врегулювання питання переміщення 

П.п. 1 - 4 п. 
130 Плану 
КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

областей з метою вдосконалення системи контролю за 
переміщенням осіб, транспортних засобів через лінію 
зіткнення в межах Донецької та Луганської областей, якими 
передбачатиметься можливість переміщення осіб через лінію 
зіткнення за умови пред’явлення такими особами на 
контрольних пунктах вїзду/виїзду документів, що посвідчують 
особу (для громадян України), або іншого документа, що його 
замінює (для іноземців та осіб без громадянства), скасування 
необхідності отримання фізичною особою попереднього 
дозволу для перетинання лінії зіткнення, створення ЄДИНОЇ 
електронної бази даних для контролю за переміщенням осіб, 
транспортних засобів через лінію зіткнення в межах Донецької 
та Луганської областей, що має містити перелік осіб, яким 
заборонено перетинати лінію зіткнення з обґрунтованих 
підстав (набуття чинності вироком про вчинення злочину щодо 
особи, якій заборонено перетинання лінії зіткнення тощо). 

2016 

року 

 

громадян України, які досягай 16-річного віку, через 

лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської 

областей для оформлення паспорта громадянина 

України ДМС розроблено зразок довідки про подання 

документів для подальшого оформлення і отримання 

паспорта громадянина України, що засвідчує зазначені 

факти та є обставиною, яка враховується при 

переміщенні осіб через лінію зіткнення, та направлено 

до Штабу Антитерористичного центру при Службі 

безпеки України листом від 19.04.2016 № 6-2510/1-16. 

Зазначений зразок довідки затверджено наказом 
Першого заступник керівника Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України (керівника 
Антитерористичного операції на території Донецької та 
Луганської областей від 12.06.2015 № 415ог «Про 
затвердження Тимчасового порядку контролю за 
переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів 
(товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та 
Луганської областей» (зі змінами до наказу від 
24.06.2016 № 327ог).  

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 

158) Забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту закону про внесення змін до 
Законів України “Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства”, “Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту”, яким визначено 
поняття інтеграції, її принципи, категорії мігрантів, які 
підпадають під інтеграційні заходи, сфери, у яких проводиться 
інтеграція, індикатори для оцінки успішності політики 
інтеграції, центральний орган виконавчої влади, 
відповідальний за формування та реалізацію політики у сфері 
інтеграції мігрантів. 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця IV 
квартал 2016 р. 

ДМС у межах компетенції розроблено проект закону 
про внесення змін до Закону України “Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту”, який найближчим часом буде направлено до 
МВС на опрацювання. 

П.п. 1 п. 131 
Плану КМУ 

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

ДМС До кінця I 

квартал 2017 р. 

Пілотний проект, позитивні результати якого планується 

поширювати, реалізується у ЦНАП м. Луцька в рамках 

транскордонного співробітництва за підтримки 

Республіки Польща без будь-якого залучення ДМС. 

Водночас, ДМС надіслано лист  

від 04.02.2016 № 8-679/1-16 до Представництва 

П.п. 3 п. 131 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Міжнародної організації з міграції в Україні з метою 

отримання інформації про кращі світові практики щодо 

утворення інформаційно-консультаційних пунктів для 

мігрантів. Отримано лист від Представництва МОМ 

(21.06.2016 № 539), яким надано практичний довідник, 

підготовлений МОМ в Румунії, «Як зробити ресурсний 

центр для мігрантів ефективним» та інформацію про 

досвід організації центрів консультування мігрантів 

(ЦКМ) при Представництві та п’яти регіонах України на 

базі партнерських громадських організацій. З огляду на 

спектр послуг, що надавалися ЦКМ, зокрема, щодо 

інформування про можливості легальної трудової 

міграції, допомоги в адаптації після повернення з-за 

кордону тощо,  до виконання цього пункту необхідно 

залучати Мінсоцполітики або ініціювати зміни до нього. 

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

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця II 

кварталу  2016 р. 

 

ДМС розроблено проект Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства», метою якого є створення 
процедури визначення статусу особи без громадянства, 
що в подальшому надасть змогу для таких осіб законно 
перебувати на території України, отримати посвідку на 
тимчасове проживання, а за умови проживання на 
території У країни у зазначеному статусі понад 3 роки – 
отримати дозвіл на імміграцію. На даний час проект 
Закону надіслано до Міністерства внутрішніх справ 
України листом ДМС  
від 09.09.2016 № 8-5416/1-16 для внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України. 

П.п. 4 п. 131 
Плану КМУ 

162) Забезпечити за участю Мінфіну, Мін’юсту та МЗС  

розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України з 

метою врегулювання механізму визначення (документування) 

статусу особи без громадянства 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця II 

кварталу  2016 р. 

 

Розроблення проекту постанови буде можливим після 
прийняття Верховною Радою України Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства». 

П.п. 5 п. 131 
Плану КМУ 

163) Забезпечити за участю Мінфіну, Мін’юсту та МЗС  та інших 

заінтересованих органів розроблення та подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін 

до статей 30 та 31 Закону України “Про Єдиний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус” з метою забезпечення відповідності проїзних 

документів осіб без громадянства стандартам ІКАО та 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ  

До кінця II 

кварталу  2016 р. 

 

14 липня 2016 року Верховною Радою України 

прийнято Закон України № 1474-VIII «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус, спрямованих на 

лібералізацію Європейським Союзом візового режиму 

для України», який набуде чинності 01 жовтня 2016 

року, та завдяки якому забезпечено відповідність 

П.п. 6 п. 131 
Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

збільшення строку дії посвідки на постійне проживання до 

п’яти років відповідно (з урахуванням Директиви Ради 

ЄС2003/109/EК від 25 листопада 2003 р. “Про статус громадян 

третіх країн, які проживають на довгостроковій основі”, статті 

8.2 із змінами від 2011 року). 

проїзних документів осіб без громадянства стандартам 

ІКАО та збільшено строк дії посвідки на постійне 

проживання до десяти років. 

164) Забезпечити за участю Мінфіну, Мін’юсту та МЗС 

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

законопроекту про внесення змін до Закону України “Про 

безоплатну правову допомогу” з метою внесення до переліку 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу осіб 

без громадянства — до моменту прийняття рішення про їх 

визнання та у разі, коли особа оскаржує рішення щодо статусу 

особи без громадянства (відповідно до зобов’язань України за 

Конвенціями ООН щодо осіб без громадянства та з 

урахуванням кращих практик ЄС). 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ  

До кінця II 

кварталу  2016 р. 

 

Упродовж звітного періоду проект відповідного 

нормативно-правового акту на опрацювання до ДМС не 

надходив. 

При цьому, ДМС вносила пропозицію визначити 
Мін’юст головним виконавцем цього заходу, що не було 
враховано. 

П.п. 7 п. 131 
Плану КМУ 

165) Здійснити в межах міжнародних проектів вивчення досвіду 

щодо документування та ідентифікації осіб без громадянства. 

ДМС, ДМСЄІ До кінця III 

кварталу 2016 р. 

 

ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття 
Верховною Радою України Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства». 

П.п. 8 п. 131 
Плану КМУ 

166) Забезпечити внесення змін до Порядку оформлення і видачі 

паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС 

від 13.04.2012 № 320, з метою спрощення і чіткого визначення 

доступу до процедури осіб, які після досягнення 18 років 

одержують паспорт уперше. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

Через 3 місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30 та 31 

Закону України 

«Про ЄДДР» 

Вносимо пропозицію щодо виключення зазначеного 
пункту, оскільки зазначене питання на сьогодні 
врегульоване. Розділом VIII Порядку оформлення та 
видачі паспорта громадянина України, затвердженого 
наказом МВС від 13.04.2012 № 320, визначена чітка 
процедура встановлення  особи, яка отримує паспорт 
вперше після досягнення 18-річного віку. 

П.п. 9 п. 131 
Плану КМУ 

167) Забезпечити можливість запровадження реєстру 

ідентифікаційних даних, у тому числі щодо осіб, які 

звертаються із заявою про видачу паспорта вперше після 

досягнення 18 років або про видачу паспорта замість 

утраченого, зокрема шляхом визначення елементів перевірки, 

що запроваджується в межах цієї процедури. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

Через 3 місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30 та 31 

Закону України 

«Про ЄДДР» 

Вносимо пропозицію щодо виключення зазначеного 

пункту, оскільки зазначене питання на сьогодні 

врегульоване.  

Статтею 4 Закону України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» встановлено що Єдиний державний 

демографічний реєстр призначений для зберігання, 

обробки, використання і поширення інформації про 

особу та документи, що оформлюються із застосуванням 

засобів реєстру. Уповноважені суб’єкти для обліку 

даних ведуть відомчі інформаційні системи. 

З 01.01.2015 ДМС запроваджено засобами Реєстру  
оформлення та видачу паспорта громадянина України 

П.п. 10 п. 

131 Плану 

КМУ 

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


№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

для виїзду за кордон, з 01.01.2016 – паспорта 
громадянина України. 

168) Забезпечити внесення змін до Положення про посвідчення 

особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. № 

610, з метою збільшення строку дії проїзних документів осіб 

без громадянства до 10 років. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

через три місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30 та 31 

ЗУ «Про ЄДДР» 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт як 
неактуальний, оскільки з 1 січня 2016 року  особи без 
громадянства документуються проїзними документами 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
07.05.2014 № 153. 

П.п. 11 п. 

131 Плану 

КМУ 

169) Забезпечити розроблення нормативно-правового акта щодо 

порядку оформлення і видачі посвідчення особи без 

громадянства для виїзду за кордон. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

через три місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30та 31 

ЗУ «Про ЄДДР» 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт як 
врегульований. Кабінетом Міністрів України прийнято 
постанову від 07.05.2014 № 153 «Про затвердження 
зразка бланка, технічного опису та Порядку 
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, 
повернення державі, знищення посвідчення особи без 
громадянства для виїзду за кордон з безконтактним 
електронним носієм». 

П.п. 12 п. 

131 Плану 

КМУ 

170) Забезпечити внесення змін до Порядку оформлення і видачі 

посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове 

проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 березня 2012 р. № 251, з метою збільшення 

строку дії посвідки на постійне проживання до п’яти років. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

через три місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30 та 31 

ЗУ «Про ЄДДР» 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 
оскільки пунктом 9 вказаного Порядку передбачено, що 
строк дії посвідки на постійне проживання не 
обмежується; вона підлягає обміну в разі досягнення 
особою 25- і 45-річного віку. 

П.п. 13 п. 

131 Плану 

КМУ 

171) Забезпечити проведення спільно з Мін’юстом, органами 

місцевого самоврядування, представниками УВКБ ООН та 

його виконавчих партнерів ідентифікаційних заходів у шести 

пілотних областях України щодо виявлення осіб, які не мають 

документів, що посвідчують особу і громадянство. 

ДМС, 

Національна 

поліція, АДПС 

Упродовж 2016 

року  

 

ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття 
Верховною Радою України  Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства». 

П.п. 14 п. 

131 Плану 

КМУ 

172) провести тренінги для співробітників ДМС та центрів з 

надання безоплатної правової допомоги щодо ідентифікації та 

наданні правової допомоги особам без громадянства. 

ДМС Упродовж 2016 - 

2017 років  

 

Проведення таких тренінгів буде актуальним після 
прийняття Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства» та затвердження Кабінетом Міністрів 
України порядку розгляду заяв про отримання статусу 
особи без громадянства. 

П.п. 15 п. 

131 Плану 

КМУ 

174) Спільно з Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, іншими 

заінтересованими органами державної влади забезпечити 

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

проекту закону про внесення змін до Закону України “Про 

біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового 

захисту”, які передбачають систему індивідуальних 

інтеграційних заходів для біженців та осіб, що потребують 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця 2018 

року 

ДМС  розробляється проект закону про внесення змін до 

Закону України “Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту” з метою 

визначення поняття інтеграції та інтеграційних заходів 

для біженців та осіб, які потребують додаткового 

захисту. 

П.п. 17 п. 

131 Плану 

КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

додаткового захисту, фінансову підтримку біженців за умови 

виконання індивідуальних інтеграційних планів тощо. 

175) Спільно з Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, іншими 

заінтересованими органами державної влади утворити центри 

соціальної інтеграції для біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту, мігрантів з метою надання комплексу 

послуг з інтеграції та соціально-психологічної адаптації. 

ДМС До кінця 2018 

року 

 

Прийнято наказ МВС від 17.12.2015 № 1586 «Про 

затвердження Положення про Центр соціальної 

інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового 

захисту, Державної міграційної служби України», який 

зареєстровано в Мін’юсті 03.03.2016 року за 

№337/28467. Відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів від 01.03.2014 № 65 «Про економію 

державних коштів та недопущення втрат бюджету» 

розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України з метою отримання дозволу Кабінету Міністрів 

на утворення таких державних установ  у м.м. Києві, 

Харкові та Одесі, який надіслано до заінтересованих 

центральних та місцевих органів виконавчої влади на 

погодження листом ДМС від 13.09.2016 № 8-5480/1-16).  

Продовжується пошук приміщень для розміщення 

центрів. З цією метою надіслано  лист  до  Одеської  

обласної  ради  від 07.09.2016 № 8-5393/1-16 про 

погодження розміщення центру соціальної інтеграції у 

м.  Одеса  за адресою вул. Зої Космодем'янської, 7 на 

території пункту тимчасового розміщення біженців у м. 

Одеса. 

 

П.п. 18 п. 
131 Плану 

КМУ 

176) У межах компетенції взяти участь у забезпеченні розроблення 

та впровадження МОН повного навчально-методичного 

комплексу для вивчення української мови як іноземної у 

загальноосвітніх навчальних закладах дітьми мігрантів, 

біженців, осіб, які отримали додатковий захист та які 

навчаються у цих закладах. 

ДМС До кінця ІІ 

кварталу 2017 

року  

 

За інформацією МОН (лист від 25.07.2016 № 7-15-544-
16) Наказом Міністерства освіти і науки України від 
06.07.2016 № 808 затверджено склад робочої групи з 
розроблення Сертифікаційного іспиту з української 
мови як іноземної (рівні А1-С1), на яку покладено 
обов’язки здійснення заходів для забезпечення розробки 
навчальних програм, посібників, тестів, необхідних для 
вивчення української мови як іноземної, та складання 
Сертифікаційного іспиту відповідного рівня. 
Координаторами мовних курсів, викладачами 
української мови Благодійного фонду «Рокада» спільно 
з експертами Представництва УВКБ ООН в Україні 
адаптовано навчальний посібник «Вступний курс з 
української мови для іноземців» (за редакцією 

П.п. 19 п. 
131 Плану 

КМУ 

177) У межах компетенції взяти участь у забезпеченні розроблення 

та впровадження МОН повного навчально-методичного 

комплексу для вивчення української мови як іноземної на 

спеціальних курсах мігрантами, біженцями, особами, які 

отримали додатковий захист. 

ДМС До кінця ІІ 

кварталу 2017 

року 

П.п. 20 п. 

131 Плану 
КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

кандидата філологічних наук, доцента Т.О. Дегтярьової, 
виданий ТОВ «ВДТ «Університетська книга», Суми) для 
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, 
згідно із затвердженими програмами. 

 

178) У межах компетенції взяти участь у забезпеченні 

запровадження МОН видачі відповідного документа 

(сертифіката) про успішне закінчення курсів вивчення 

української мови як іноземної, який визнаватиметься у 

процедурах щодо прийняття до громадянства України. 

ДМС До кінця ІІ 

кварталу 2017 

року 

 

У разі надходження відповідного нормативного 
документа про запровадження МОН видачі документа 
(сертифіката) про успішне закінчення курсів вивчення 
української мови як іноземної, який визнаватиметься у 
процедурах щодо прийняття до громадянства України, 
ДМС в межах компетенції візьме участь у його 
опрацюванні. 

 

П.п. 21 п. 

131 Плану 

КМУ 

179) Спільно з іншими заінтересованими органами державної влади 

забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 

13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” з метою 

включення до переліку документів посвідчення особи, що 

потребує додаткового захисту, та проїзного документа особи, 

що потребує додаткового захисту, збільшення у статті 34 

зазначеного Закону кількості сторінок проїзного документа 

біженця з 16 до 32 та вилучення інформації про громадянство 

біженця відповідно до стандартів ICAO доповнення 

зазначеного Закону статтею 36, у якій передбачити опис 

проїзного документа особи, що потребує додаткового захисту. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця 2016 

року 
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо документів, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус, спрямованих  на лібералізацію 
Європейським Союзом візового режиму для України» 14 
липня 2016 р. прийнятий Верховною Радою України та 
зареєстрований під № 1474-VIII, підписаний 
Президентом України та набирає чинності з 01.10.2016. 

П.п. 1 п. 132 
Плану КМУ 

180) Спільно з Мінсоцполітики, МОН, іншими заінтересованими 

органами державної влади забезпечити розроблення та 

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону 

про внесення змін до Закону України «Про громадянство» з 

метою передбачення права іноземців та осіб без громадянства, 

яких визнано в Україні особами, які потребують додаткового 

захисту, бути прийнятими до громадянства України. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця 2016 

року 

 

Статтею 106 Конституції України визначено, що питанні 

прийняття до громадянства України належать до 

повноважень Президента України. Пропозиції 

Президентові України щодо прийняття до громадянства 

України вносить Комісія при Президентові України з 

питань громадянства. 

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

надіслано розроблений ДМС проект Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про 

громадянство України» (щодо удосконалення окремих 

положень)», яким передбачено право іноземців та осіб 

П.п. 2 п. 132 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

без громадянства, яких визнано в Україні особами, які 

потребують додаткового захисту, реалізовувати своє 

право на громадянство. 

 

181) У межах компетенції взяти участь у забезпеченні розроблення 

Мінрегіоном, Мінсоцполітики та Мінфіном спільно з іншими 

заінтересованими органами державної влади проекту закону 

про внесення змін до Закону України “Про житловий фонд 

соціального призначення” щодо надання соціального житла 

біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, 

нарівні з громадянами України, а також проекту постанови 

Кабінету Міністрів України про внесення змін до Державно 

цільової соціально-економічної програми будівництва 

(придбання) доступного житла на 2010—2017 роки (постанова 

Кабінету Міністрів України  

від 11 листопада 2009 р. № 1249) з метою врахування інтересів 

біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця ІІІ 

кварталу 2016 

року 

У відповідь на лист Мінрегіону від 13.06.2016  

№7/9-7026 ДМС запропоновано унести зміни до Закону 

України «Про житловий фонд соціального 

призначення», поширивши його дію на біженців та осіб, 

які потребують додаткового захисту (лист ДМС від 

17.06.2016 № 8-3946/1-16). 

П.п. 3 п. 132 

Плану КМУ 

182) Спільно з Мінсоцполітики та іншими заінтересованими 

органами державної влади забезпечити розроблення та 

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону 

про внесення змін до Законів України “Про основи соціального 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, “Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, 

“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус” та проектів інших нормативно-

правових актів, що регулюють питання місця 

перебування/проживання, з метою розроблення спеціального 

порядку реєстрації місця проживання для біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту, за окремою (спрощеною) 

процедурою або за визначеними ДМС адресами, а також 

розроблення та прийняття в установленому порядку проекту 

нормативно-правового акта, що регулює питання діяльності 

центру обліку бездомних громадян. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця II 

кварталу 2016 р. 

Питання потребує додаткового вивчення у зв’язку із 

запровадженням нової системи реєстрації місця 

проживання органами місцевого самоврядування, 

починаючи з квітня поточного року. 

П.п. 4 п. 132 

Плану КМУ 

183) Забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України законопроекту про внесення змін до статей 
26—30 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства”, передбачивши необхідність аналізу умов 
приймаючої сторони (країни походження, країни постійного 
проживання чи перебування або третьої безпечної країни) в 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця IV 

квартал 2016 р. 

У структурі центрального апарату ДМС утворено сектор 

аналізу інформації по країнах походження, який 

здійснює збір та узагальнення інформації щодо країн 

походження біженців та інших визначених 

законодавством категорій мігрантів. Узагальнена 

інформація надсилається до територіальних органів 

П.п. 6 п. 132 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

рамках процедури примусового повернення та примусового 
видворення. 

ДМС для використання у роботі з мігрантами при 

прийнятті рішень відповідно до статей 26-30 “Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства”. 

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

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця 2016 р. ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 

оскільки всі категорії іноземців та осіб без громадянства 

на даний час можуть урегулювати свій статус у рамках 

діючого законодавства. 

ДМС 

185) У межах компетенції взяти участь у розробленні МОН проекту 
змін до Положення про інформаційно-виробничу систему 
інформаційного та документарного забезпечення установ та 
громадян України в галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”), Положення 
про Єдину державну електронну базу з питань освіти, 
передбачивши механізм внесення даних про дітей — шукачів 
притулку, які не мають документів, що посвідчують особу, та 
можливість внесення до вказаної бази даних з довідки про 
звернення за захистом в Україні для зазначеної категорії дітей. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця IV 

квартал 2016 р. 

Упродовж звітного періоду проекти нормативно-

правових актів на опрацювання до ДМС не надходили. 

П.п. 7 п. 132 

Плану КМУ 

186) Забезпечити відкриття пункту тимчасового розміщення для 
дітей без супроводу дорослих та жінок-біженок із дітьми, що 
шукають притулку, у  
м. Яготині (Київська область). 

ДМС До кінця IV 

кварталу 2017 р. 

 

Виконання цього пункту буде можливим після введення 

в експлуатацію Пункту тимчасового розміщення 

біженців у м. Яготині (Київська область). На даний час у 

зв’язку з прийняттям Яготинською міською радою 

Київської області рішення від 17.03.2016 №210-05-VII 

«Про скасування рішень Яготинської міської ради», 

якими скасовані дозвільні рішення щодо земельної 

ділянки ПТРБ, ДМС подано відповідний 

адміністративний позов до Шевченківського районного 

суду м. Києва. Рішенням Шевченківського районного 

суду м. Києва від 11.08.2016 у справі № 761/19132/16-а 

задоволено позов ДМС України, ПТРБ у м. Яготині 

Київської області до Яготинської міської ради Київської 

області про скасування рішення Яготинської міської 

ради Київської області від 17.03.2016 № 210-05-VII. 

 

П.п. 12 п. 

132 

Плану КМУ 

187) Спільно з Мінсоцполітики та іншими заінтересованими ДМС, ДЮЗ, До кінця  ДМС розробляються зміни до Закону України «Про П.п. 13-14 
 п. 132 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

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

ДФППМОВМ  IV квартал 2016 

р. 

біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту», у контексті чого вивчається 

питання щодо визначення органу опіки та піклування 

основним державним органом, який відповідає за 

влаштування і захист дитини, розлученої із сім’єю. 

Разом з цим, ДМС у межах компетенції взято участь у 

розробленні проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про особливості соціального захисту дітей, 

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

Вказаний проект акта, розроблений Мінсоцполітики, 

погоджено ДМС із зауваженнями (лист ДМС від 

24.06.2016 № 8-4059/1-16). 

Плану КМУ 

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

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця 2016 р. ДМС розробляються зміни до Закону України «Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту», у контексті чого переглядаються 

підстави відмови у прийнятті заяви про визнання 

біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту, та розглядається питання щодо можливого 

внесення відповідних змін до статті 8 Закону. 

П.п. 1 п. 133 

Плану КМУ 

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

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця 2016 р. ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 

оскільки аналіз практики видачі посвідчень біженця у 

європейських країнах показує, що такі документи 

видаються у середньому строком на п’ять років і їх 

термін дії не прив’язаний до документів, що видаються 

громадянам цих держав. У випадку надання іншої 

інформації з цього питання, ДМС готова її вивчити 

додатково та вносити відповідні зміни. 

П.п. 2 п. 133 

Плану КМУ 

190) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики 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. 

ДМС, АДПС, 

Національна 

поліція, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 

погоджені з 

Мінсоцполітики, 

до 30.04.2016 

Надано пропозиції до  проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про особливості соціального 

захисту дітей, розлучених із сім’єю в Україні», 

розробленого Міністерством соціальної політики 

України. 

Проект погоджено з заінтересованими ЦОВВ. Отримано 

висновок Мін’юсту. Наразі готується пакет документів 

для направлення до Кабінету Міністрів України.  

ДМС погоджено із зауваженнями проект постанови 

П.п. 3 п. 133 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Кабінету Міністрів України «Про особливості 

соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, які не є 

громадянами України», розроблений Мінсоцполітики, 

(лист ДМС від 24.06.2016 № 8-4059/1-16). 

191) Забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 
5 Закону України “Про статус біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту”, якими передбачити 
право особи подати заяву про визнання її біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, незалежно від мети 
її прибуття в Україну та легальності її перебування на 
території України станом на момент подачі заяви. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця 2016 р. ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 
оскільки вказана стаття Закону не містить обмежень 
щодо подання заяви про визнання біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту. 

П.п. 4) п. 133 

Плану КМУ 

192) Спільно з Мінсоцполітики забезпечити розроблення та 
подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту 
Закону щодо врегулювання проведення міграційної амністії, в 
якому враховано осіб, що отримали відмову в наданні статусу, 
але не можуть бути повернені на батьківщину (біженці де-
факто), для виводу цих осіб з тіньового сектору економіки, 
збільшення податкових надходжень, розвитку економіки та 
звуження бази для криміналу та корупції, припинення 
порушень прав людини та для забезпечення Кабінету Міністрів 
України інформацією про реальну кількість мігрантів, їх склад, 
шляхи проникнення в Україну, регіони розміщення та сфери 
зайнятості, використання кращих європейських практик 
(Іспанії, Португалії, Польщі та інших) під час проведення 
міграційної амністії, а також проведення попередньої широкої 
інформаційної кампанії, надання в результаті амністії 
біженцям де-факто тимчасового дозволу на перебування, який 
передбачає дозвіл на працевлаштування і після певного строку 
легального проживання – право на набуття дозволу на постійне 
проживання. 

подано на 

розгляд 

Кабінету ДМС, 

ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця I 

кварталу 2017 р. 
ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 
оскільки вказане питання потребує детального 
додаткового вивчення. У 2008 році була зроблена 
спроба проведення легалізації тієї категорії іноземців, 
яка могла підтвердити необхідність свого проживання в 
Україні. Для цього був розроблений відповідний 
нормативно-правовий акт, але в ході його опрацювання 
та узгодження дійшли висновку щодо передчасності 
такої кампанії. Крім цього, проведення міграційної 
амністії може мати вплив на стан національної безпеки 
країни, а відповідно має бути схвалено (узгоджено з) 
Радою національної безпеки та оборони України.  До 
того ж це питання потребує широкого обговорення з 
громадськістю. 

П.п. 5) п. 133 
Плану КМУ 

 

 

Директор Департаменту формування політики 

щодо підконтрольних Міністрові органів влади  

та моніторингу МВС України                                                                                                                                            В.Є. Боднар  
 


