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РЕЗЮМЕ 
Звіту за результатами моніторингу імплементації Національної 

стратегії у сфері прав людини України  
за І квартал 2016 року 

 

Звіт за результатами моніторингу імплементації Національної стратегії у сфері 
прав людини – це перший огляд здійснених заходів органами влади, передбачених 
Планом дій з реалізації Національної стратегії. Цей документ підготовлений 
учасниками Меморандуму про співпрацю між представниками громадянського 
суспільства та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (наразі 
учасниками Меморандуму є близько 60 громадських організацій та незалежних 
експертів).  

Огляд містить відомості про реалізацію заходів Плану дій, термін виконання 
яких припадає на звітний період, а саме І квартал 2016 року. Отже, за 
результатами моніторингу вирахувано, що з передбачених до виконання заходів: 

 виконано – 4; 

 не виконано – 29;  

 у стані виконання – 3; 

 виконано частково – 9; 

 виконано заходів з пізнішим терміном – 1. 

Також є 8 заходів з пізнішим терміном, що перебувають у стані виконання, 
однак є ризик їх невідповідності очікуваним результатам Національної стратегії. 

 

Так, фактично виконаними є заходи: 

1. Прийнято Стратегію подолання бідності до 2020 року. 

2. Розроблено та затверджено корекційні програм для осіб, які вчиняють 
домашнє насильство. 

3. Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) з 
метою врегулювання питання адміністративної відповідальності за дискримінацію, 
визначення штрафних санкцій та суб’єктів їх накладення. 

4. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.12.2015 № 899 «Про 
затвердження складу мультидисциплінарних робочих груп із розробки медичних 
стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах 
доказової медицини у 20152016 рр.» створено мультидисциплінарну робочу групу з 
опрацювання медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги 
за темою «Транссексуалізм».  

 

«За цей час – кінець 2015 року і перший квартал 2016 року – виконано лише 
10% із запланованих заходів. Цей показник не дуже втішний. Є величезні ризики 
часткового або неправильного розуміння Плану дій», – прокоментував 
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представник Уповноваженого ВРУ з прав людини Михайло Чаплига під час 
презентації звіту 14 червня 2016 року.  

Часто не виконання Плану дій пояснюється через нерозуміння чиновниками 
певних положень. Однак є такі дії з боку міністерств, які експерти не можуть 
пояснити. Наприклад, дискримінаційна Постанова Кабінету Міністрів №637, що, 
зокрема, зобов’язує людину-переселенця у триденний термін засвідчити свою 
фізичну присутність, якщо до неї прийшли з перевіркою фактичного місця 
проживання. 

 

Загалом оцінюючи виконання Плану дій, виконавчий директор УГСПЛ, керівник 
проекту USAID «Права людини в дії» Аркадій Бущенко зауважує: «Картина не 
катастрофічна, але не дуже втішна. Складається враження, що органи 
влади не досить серйозно сприйняли цей документ, нібито черговий 
папірець, який лежить на полиці». 

 

Експерти називають ще одну проблему – непідготовленість центральних 
органів виконавчої влади до співпраці з організаціями громадянського 
суспільства. 

«Як правило, коли громадськість хоче співпрацювати з певним 
департаментом чи міністерством, виділяється одна особа, яка компетентна в 
дуже вузькому напрямку. І вона не може надавати повну інформацію, а тим більше 
працювати задля ефективної взаємодії з різними департаментами», – коментує 
Чаплига. 

Серед міністерств, які «могли б зробити більше, та не зробили», і проявили повну 
відсутність комунікації з громадськістю Михайло Чаплига назвав Міністерство 
охорони здоров’я та Міністерство освіти та науки України.  

 

Формальність у виконанні Плану дій, бажання швидше відзвітувати – також 
у переліку проблем, які зафіксували громадські монітори. 

«У звітах часто вже стоїть галочка, що ми формально до цього підійшли і 
обговорили... Але це бутафорія. Громадськість має можливість брати участь в 
обговоренні нормативних документів, необхідне публічне інформування загалу про 
це, оголошення механізмів і спосіб комунікації органів влади з громадськими 
організаціями», – зазначає представник омбудсмана. 

Найчастіше центральні органи виконавчої влади визначали захід як такий, що 
знаходиться в стані виконання, аргументуючи тим, що нормативно-правовий акт 
перебуває на погодженні в інших органах влади.  

 

Водночас представник Уповноваженого зауважує, що не в повній мірі 
спрацювали і самі громадські організації. 

«Ми стикнулися з феноменом: громадськість досить активно ламала 
списи за кожну кому, за кожне речення у Стратегії, а потім і в Плані дій. Це 
була дуже серйозна битва, і ми розробили якісний документ. Та коли дійшла 
справа до аналізу – наскільки ті, чи інші закони відповідають суті, або як певні 
положення позитивно чи негативно вплинули на досягнення цілі самої Стратегії, 
то громадські організації проявили низьку активність. Але від цього 
залежить, наскільки Стратегія стане живим документом…», – наголошує 
Михайло Чаплига. 

За словами моніторів, тільки близько двадцяти незалежних експертів та 
громадських організацій з усієї України приймали активну участь у моніторингу. 
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Так як результати моніторингу повинні містити не лише критичні зауваження, а й 
висловлення експертної думки, було сформовано рекомендації, які допоможуть 
уряду визначитись у своїх подальших діях. Отже, громадськість радить державі 
дослухатися до цих рекомендацій. Експерти наголошують, що головна мета 
моніторингу – не покарати, а переконати, що від виконання Плану дій виграють 
усі – і суспільство, і громадські організації, і органи влади зокрема.  

Отже, Уповноваженим ВРУ з прав людини підготовлено проект листа на Кабінет 
міністрів з пропозицією щодо мотивації конкретних міністерств та відомств до більш 
активних дій в рамках виконання Плану дій. 

«Ми опираємося на те, що прем’єр-міністр і президент зацікавлені у 
створенні позитивного іміджу країни. І ми готові провести робочу зустріч з 
ними, наскільки важливо виконувати Національний план дій, що це також і в 
інтересах держави», – розповів Михайло Чаплига. 

«Для нас важливо, щоб права людини стали інтегральною частиною 
управління, а не сприймалися як навантаження», – додав Аркадій Бущенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність Української Гельсінської спілки з прав людини щодо моніторингу імплементації 
Національної стратегії у сфері прав людини та Плану дій на її виконання підтримується 
проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Права людини в дії». 

Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому 
світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний 
розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 
1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та 
гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільярда доларів.  

Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному 
веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook 
https://www.facebook.com/USAIDUkraine. 

http://ukraine.usaid.gov/
https://www.facebook.com/USAIDUkraine

