
Додаток 

до листа Мін’юсту від 21.10.2016 р. № 36439/1735-0-4-16/12 

 

ПЛАН 

заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року 

Найменування 

очікуваного 

результату 

(відповідно до 

Національної 

стратегії) 

Найменування 

заходу, 

спрямованого на 

досягнення 

очікуваного 

результату 

Індикатор 

досягнення 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Стан виконання 

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

Створення ефективної системи протидії катуванням, жорстокому, 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 

6. Створення 

ефективної 

системи 

розслідування 

злочинів, 

пов'язаних із 

катуваннями, 

жорстоким, 

нелюдським або 

таким, що 

принижує 

гідність, 

поводженням чи 

покаранням, у 

тому числі 

насильницьким 

зникненням 

5) проведення 

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 

(CAT/C/UKR/CO/6-

PARA 18 (e) та 

подання на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

пропозицій щодо 

дослідження 

проведено 

надіслано 

пропозицій за 

результатами 

дослідження 

Кабінету 

Міністрів 

України 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МВС 

ДФС 

ДСА (за згодою) 

інші заінтересовані 

органи державної 

влади 

Виконано 

Відповідно до Закону України «Про попереднє ув’язнення» 

та Кримінально-виконавчого кодексу України застосовувати заходи 

фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до осіб з 

вираженими ознаками інвалідності заборонено. Крім цього, інваліди 

першої групи в дисциплінарний ізолятор, карцер, приміщення 

камерного типу (одиночну камеру) не поміщаються. 

Такі самі положення містяться в  Правилах внутрішнього 

розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України від 29.12.2014 № 2186/5, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2014 року 

за № 1656/26433  
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покращення 

відповідної 

ситуації 

10) звернення до 

Вищого 

спеціалізованого 

суду України з 

розгляду цивільних 

і кримінальних 

справ з метою 

надання 

роз'яснення щодо 

порядку 

застосування статті 

206 Кримінального 

процесуального 

кодексу України 

роз'яснення 

надано 

2016 рік Мін'юст 

Уповноважений 

Верховної Ради 

України з прав людини 

(за згодою) 

Виконання триває 

Міністерством юстиції підготовлено лист до Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ щодо надання роз’яснень порядку застосування статті 206 

Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК). 

 

11) розроблення та 

включення до 

навчальних 

програм та курсів 

підвищення 

кваліфікації суддів 

і адвокатів курсу з 

питань належного 

застосування статті 

206 Кримінального 

процесуального 

кодексу України 

програми 

запроваджено 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МОЗ 

Національна школа 

суддів (за згодою) 

Виконано 

Розроблено проект програми підвищення кваліфікації 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, в 

рамках тренінгу системи ТоТ (навчання адвокатів-

тренерів/модераторів, проведення кущових семінарів), у тому числі з 

питань належного застосування статті 206 Кримінального 

процесуального кодексу України.  

Підготовлено 10 тренерів/адвокатів, модераторів та в період 

з 25 червня по 16 липня 2016 року разом з проектом Ради Європи 

проведено серію каскадних тренінгів у містах Святогірськ (Донецька 

область), Київ, Біла Церква, Сєвєродонецьк, Дніпропетровськ, 

Маріуполь, в тому числі з питань захисту прав людини (загальні 

обов’язки судді), в яких прийняли участь 198 адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

13) розроблення та 

внесення змін до 

Порядку 

організації надання 

медичної допомоги 

засудженим до 

позбавлення волі, 

наказ 

затверджено 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Харківська 

правозахисна група (за 

згодою) 

Виконання триває 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 18 

травня 2016 року № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності 

центральних органів виконавчої влади системи юстиції», згідно з 

якою Міністерство юстиції є правонаступником Державної 

пенітенціарної служби, що ліквідується, в частині реалізації 

державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та 
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затвердженого 

наказом Мін'юсту 

та МОЗ від 15 

серпня 2014 р. N 

1348/5/572, та 

інших нормативно-

правових актів з 

метою 

забезпечення: 

проведення 

медичних 

обстежень 

засуджених, 

ув'язнених та 

затриманих поза 

межами чутності і 

(якщо медичний 

працівник не бажає 

іншого в кожному 

конкретному 

випадку) поза 

межами видимості 

немедичного 

персоналу; 

імплементації 

вимог щодо 

фіксування 

тілесних 

ушкоджень, які 

виявлено у 

засуджених, 

ув'язнених чи 

затриманих, 

відповідно до 

стандартів 

Європейського 

комітету з питань 

запобігання 

катуванням чи 

нелюдському або 

пробації, на сьогодні проводиться перегляд та заплановано подальше 

внесення змін до низки нормативно-правових актів, які 

регламентують, зокрема, надання медичної допомоги засудженим та 

особам, узятим під варту. Враховуючи зазначене, при опрацюванні 

та внесенні відповідних змін до спільного наказу Міністерства 

юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 15 

серпня 2014 року № 1348/5/572 «Про затвердження Порядку 

організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення 

волі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України           20 

серпня 2014 року за № 990/25767, у ньому також будуть враховані 

положення, що регламентують проведення медичних обстежень 

засуджених поза межами чутності та вимоги щодо фіксування 

тілесних ушкоджень, які виявлено у засуджених, відповідно до 

стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням 

чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню 
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такому, що 

принижує гідність, 

поводженню чи 

покаранню, 

викладених у 23-й 

Загальній доповіді 

за 2012/2013 рік та 

пункті 30 Доповіді 

за результатами 

візиту до України 

2012 року 

14) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

Закону України 

"Про попереднє 

ув'язнення" щодо 

надання доступу до 

установ 

попереднього 

ув'язнення 

представникам 

громадськості та 

іншим незалежним 

суб'єктам, а також 

надання їм 

можливостей фото- 

та відеофіксації 

доказів 

неналежних умов 

тримання чи 

поводження 

законопроект 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Харківська 

правозахисна група (за 

згодою) 

Виконання триває 

Міністерством юстиції розроблено проект Закону України 

«Про пенітенціарну систему», в якому будуть враховані положення 

щодо внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення» 

стосовно надання доступу до установ попереднього ув’язнення 

представникам громадськості та іншим незалежним суб’єктам, а 

також надання їм можливостей фото- та відеофіксації доказів 

неналежних умов тримання чи поводження. 

Водночас, на нашу думку, надання такого доступу має бути 

погоджено слідчим або судом, які здійснюють кримінальне 

провадження, оскільки відповідно до положень Закону України «Про 

попереднє ув’язнення» побачення осіб, узятих під варту, з родичами 

або іншими особами, побачення іноземних громадян, взятих під 

варту, з представниками посольств і консульств відповідних держав, 

побачення осіб, до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний 

арешт, з родичами або іншими особами можуть надаватись 

адміністрацією місця попереднього ув'язнення лише з письмового 

дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження 

або на підставі письмового дозволу органу, що проводить 

екстрадиційну перевірку. 

Враховуючи викладене, зазначене питання буде 

врегульоване лише після погодження відповідними 

заінтересованими органами. 

7. Забезпечення 

дієвості засобів 

правового захисту 

для кожної особи, 

що зазнала 

12) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

Кримінально-

виконавчого 

законопроект 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

II квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Консультаційна місія 

Європейського Союзу 

в Україні (за згодою) 

Виконання триває 

Координаційним центром з надання правової допомоги 

розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо покращення реалізації права 

ув’язнених та засуджених на правову допомогу» (далі - 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335200.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335200.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335200.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031129.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031129.html


неналежного 

поводження 

кодексу України 

щодо механізму 

ефективної 

реалізації права 

ув'язнених та 

засуджених на 

правову допомогу 

відповідно до 

Закону України 

"Про правову 

допомогу", який 

передбачатиме 

можливість участі 

захисника у 

розгляді питань 

про застосування 

дисциплінарних 

стягнень, 

погіршення умов 

тримання та 

застосування 

заохочувальних 

норм (статті 81 і 82 

Кримінального 

кодексу України), а 

також у підготовці 

до такого розгляду; 

надання 

можливості 

конфіденційних 

Інтернет-побачень 

засуджених та осіб, 

взятих під варту, із 

захисником 

законопроект), яким передбачено внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України та Закону України «Про попереднє 

ув’язнення» з метою врегулювання питань щодо надання можливості 

конфіденційних Інтернет-побачень засудженим та особам, взятих під 

варту, із захисником (адвокатом або іншим фахівцем у галузі права) 

та можливість участі адвоката або іншого фахівця у галузі права у 

розгляді питань про застосування дисциплінарних стягнень, 

погіршення умов тримання та застосування заохочувальних норм 

(статті 81 і 82 Кримінального кодексу України), а також у підготовці 

до такого розгляду. 

Водночас, 6 вересня 2016 року Верховною Радою України 

прийнято закони України «Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку 

застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав 

засуджених» та очікують на друге читання проекти законів України 

«Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України 

(щодо поліпшення умов тримання засуджених)» (реєстр. № 2685 від 

21.04.2015), «Про внесення змін до Закону України «Про попереднє 

ув’язнення щодо імплементації деяких стандартів Ради Європи» 

(реєстр. № 2291 від 21.04.2015), якими частково врегульовані 

питання, передбачені законопроектом та змінена редакція норм, до 

яких законопроектом вносяться зміни. 

У зв’язку з цим законопроект потребує доопрацювання з 

урахуванням внесених зазначеними законами змін, яке можливе 

після їх опублікування. 

Також інформуємо, що закони України «Про внесення змін 

до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення 

порядку застосування до засуджених заходів заохочення і 

стягнення» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та 

реалізації прав засуджених» 20.09.2016 та 21.09.2016 відповідно 

направлено на підпис Президенту, а проекти законів України «Про 

внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення щодо 

імплементації деяких стандартів Ради Європи» (реєстр. № 2291 від 

21.04.2015) та «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого 

кодексу України (щодо поліпшення умов тримання засуджених)» 

(реєстр. № 2685 від 21.04.2015) очікують на друге читання. 
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8. Забезпечення 

відшкодування 

шкоди та 

реабілітації жертв 

злочинів, 

пов'язаних із 

катуваннями, 

жорстоким, 

нелюдським або 

таким, що 

принижує 

гідність, 

поводженням чи 

покаранням, 

відповідно до 

міжнародних 

стандартів 

1) розроблення та 

внесення на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

законопроекту 

щодо закріплення 

порядку 

відшкодування 

шкоди особам, які 

були піддані 

катуванням, 

жорстокому, 

нелюдському або 

такому, що 

принижує гідність, 

поводженню чи 

покаранню; 

визначення 

належних 

компенсаторних 

заходів для таких 

осіб, їх чіткого 

розміру та порядку 

застосування 

законопроект 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Консультаційна місія 

Європейського Союзу 

в Україні (за згодою) 

Виконання триває 

Міністерством юстиції здійснюється аналіз нормативно-

правових актів щодо розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України законопроекту щодо закріплення порядку 

відшкодування шкоди особам, які були піддані катуванням, 

жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню, а також визначення належних 

компенсаторних заходів для таких осіб, їх чіткого розміру та 

порядку застосування. 

 

5) внесення змін до 

наказу Мін'юсту та 

МОЗ від 15 серпня 

2014 р. N 1348/5/572 

"Про затвердження 

організації надання 

медичної допомоги 

засудженим до 

позбавлення волі" 

щодо надання 

можливості у 

виняткових випадках 

звільнення у разі 

відсутності у 

засудженого 

хвороби, визначеної 

у переліку 

наказ щодо 

внесення змін 

затверджено 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МОЗ 

ДПтС 

Харківська правозахисна 

група (за згодою) 

Консультаційна місія 

Європейського Союзу в 

Україні (за згодою) 

Підпункт 5 пункту 8 пропонується виключити.  

Внесення змін до зазначеного наказу є недоцільним у 

зв’язку з тим, що перелік захворювань, які є підставою для подання 

до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого 

відбування покарання, був розширений та згодом затверджений 

спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572 

«Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги 

засудженим до позбавлення волі», зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767. На сьогодні 

зазначений перелік захворювань є достатнім та охоплює всі стани 

хворого засудженого, які є несумісними з відбуванням покарання. 
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захворювань, які є 

підставою для 

подання до суду 

матеріалів про 

звільнення 

засуджених від 

подальшого 

відбування 

покарання (додаток 

12 до зазначеного 

наказу), з 

урахуванням 

загального стану 

здоров'я хворого та в 

разі його 

несумісності з 

відбуванням 

покарання відповідно 

до практики 

Європейського суду з 

прав людини 

16) розроблення та 

внесення на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

проекту акта про 

внесення змін до 

Концепції 

державної політики 

у сфері 

реформування 

Державної 

кримінально-

виконавчої служби 

України, 

затвердженої 

Указом Президента 

України від 8 

листопада 2012 р. 

N 631 щодо 

виключення 

проект 

нормативно-

правового акта 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Консультаційна місія 

Європейського Союзу 

в Україні (за згодою) 

Виконання триває 

Відповідно до статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу 

України засуджені мають право на оплачувану працю, організовану 

відповідно до вимог законодавства про працю, у тому числі щодо 

тривалості, умов та оплати праці. 

Верховною Радою України прийнято Закон України від 07 

вересня 2016 року № 1492-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення виконання 

кримінальних покарань та реалізації прав засуджених», відповідно 

до якого особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, 

відшкодовують витрати на їх утримання, крім вартості харчування, 

взуття, одягу, білизни, спецхарчування та спецодягу. Таким чином 

відпала потреба у самозабезпеченні установ виконання покарань 

шляхом залучення засуджених до суспільно корисної праці 
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пріоритету 

самозабезпечення 

установ виконання 

покарань як 

складової політики 

залучення 

засуджених до 

суспільно корисної 

праці 

17) розроблення 

законопроекту 

щодо внесення 

змін до Закону 

України "Про 

державну 

кримінально-

виконавчу службу 

України" в частині 

зміни прибуткових 

пріоритетів 

підприємств 

Державної 

кримінально-

виконавчої служби 

та заміну їх на 

пріоритети 

реінтеграційних 

потреб засуджених 

законопроект 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Консультаційна місія 

Європейського Союзу 

в Україні (за згодою) 

Виконання триває 

Міністерством юстиції розроблено проект Закону України 

«Про пенітенціарну систему», в якому будуть враховані положення 

щодо зміни прибуткових пріоритетів підприємств Державної 

кримінально-виконавчої служби та заміну їх на пріоритети 

реінтеграційних потреб засуджених 

 18) розроблення та 

внесення на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

проекту 

нормативно-

правового акта 

щодо спрощення 

користування 

засудженими та 

особами, які взяті 

затверджено 

наказ щодо 

внесення змін 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Харківська 

правозахисна група (за 

згодою) 

Консультаційна місія 

Європейського Союзу 

в Україні (за згодою) 

Виконання триває 

Відповідно до статті 108 Кримінально-виконавчого кодексу 

України засуджені мають право придбавати за безготівковим 

розрахунком продукти харчування, одяг, взуття, білизну та предмети 

першої потреби на гроші, зароблені в колоніях, одержані за 

переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу, без обмеження їх 

обсягу. 

Поряд з цим у Верховній Раді України розглядається проект 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

попереднє ув’язнення» (реєстр. № 4576 від 04.05.2016), відповідно 

до якого особи, взяті під варту, мають право купувати за 
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під варту, 

коштами, які 

зароблені ними 

(після необхідних 

відрахувань), 

шляхом 

розроблення 

механізму 

зберігання таких 

коштів на 

карткових 

банківських 

рахунках на 

власний вибір та 

вільного 

розпорядження 

ними, а також 

створення системи 

індивідуальних 

розрахункових 

карток 

безготівковим розрахунком продукти харчування, предмети першої 

потреби, письмове приладдя, газети та книги через торговельну 

мережу на замовлення. Вилучені в новоприбулих осіб, узятих під 

варту, гроші зараховуються на їх особові рахунки. 

Питання щодо внесення змін до наказу Міністерства юстиції 

України від 23.08.2013 № 1782/5               «Про затвердження 

Порядку обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які 

тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а 

також виданого їм речового майна», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України            27 серпня 2013 року  

за № 1473/24005, буде розглянуто у разі прийняття зазначеного 

законопроекту 

9. Забезпечення 

ефективної 

діяльності 

національного 

превентивного 

механізму 

1) розроблення і 

внесення на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

законопроекту 

щодо підвищення 

ефективності 

діяльності 

національного 

превентивного 

механізму шляхом 

надання 

додаткових 

повноважень щодо 

забезпечення 

виконання його 

рекомендацій; 

визначення 

законопроект 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Уповноважений 

Верховної Ради 

України з прав людини 

(за згодою) 

Консультаційна місія 

Європейського Союзу 

в Україні (за згодою) 

Виконання триває 

З метою розробки  законопроекту спрямованого на 

підвищення ефективності діяльності національного превентивного 

механізму, Міністерство юстиції листом від 31.05.2016 року № 

4140/12/1-16 звернулось до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, на якого відповідно до Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» покладено 

функції національного превентивного механізму, з проханням, з 

огляду на практичний досвід реалізації згаданої функцій, надати 

бачення щодо шляхів підвищення ефективності НПМ та пропозиції 

до відповідного законопроекту.  

13 жовтня 2016 року в Міністерстві юстиції була проведена 

міжвідомча робоча зустріч, за участі Консультаційної місії 

Європейського Союзу в Україні, під час якої  було узгоджено  

проблемні питання щодо: 

- шляхів підвищення ефективності НПМ в Україні. 

- надання НПМ додаткових повноважень щодо 

забезпечення виконання його рекомендацій; 



повноважень щодо 

ініціювання 

притягнення до 

дисциплінарної та 

іншої 

відповідальності 

винних у 

неналежному 

поводженні 

посадових осіб та 

щодо можливостей 

вжиття інших 

негайних заходів 

реагування, 

обов'язкових до 

виконання 

відповідними 

посадовими 

особами 

- визначення повноважень НПМ щодо ініціювання 

притягнення до дисциплінарної та іншої 

відповідальності винних у неналежному поводженні 

посадових осіб ; 

-  можливості вжиття НПМ інших негайних заходів 

реагування, обов'язкових до виконання посадовими 

особами. 

Після узагальнення пропозицій причетних органів влади, 

Консультаційної місії Європейського Союзу в Україні та 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

відповідний законопроект буде внесено на розгляд Кабінету 

Міністрів України відповідно до Регламенту КМУ, затвердженого 

постановою від 18 липня 2007 р. № 950 

 

11. Визначення 

засобів захисту від 

неналежних умов 

тримання під 

вартою 

6) складення за 

результатами 

проведеного 

обстеження 

вичерпного 

переліку 

необхідних робіт 

  III квартал 

2016 р. 

 Мін'юст 

МВС 

МОЗ 

МОН 

Мінсоцполітики 

Виконання триває 

Складено перелік необхідних заходів, спрямованих на 

забезпечення доступності для маломобільних груп населення до 

слідчих ізоляторів, установ виконання покарань, закладів охорони 

здоров’я та відомчих навчальних закладів. 

До зазначених заходів відносяться: придбання візуальних 

засобів інформації на суму 1460,0 тис. грн; придбання будівельних 

матеріалів та обладнання для господарської діяльності (вимощення 

доріжок для пішоходів і проїзної частини, влаштування зовнішнього 

освітлення, облаштування пандусів та парапетів, влаштування 

приміщень індивідуального обслуговування, у тому числі адаптація 

санітарно-гігієнічних приміщень тощо) на суму 5110, тис. грн. 

Відповідні графіки будуть затверджені після прийняття 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та 

доведенням необхідних обсягів фінансування до Міністерства 

юстиції України 

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність 

Створення ефективної системи захисту права на свободу та особисту недоторканність, ефективне розслідування злочинів насильницького зникнення 

13. Посилення 1) розроблення відповідне III квартал Мін'юст Виконання триває 



ефективності 

судового 

контролю за 

підставами 

позбавлення 

свободи, зокрема 

при застосуванні 

примусової 

госпіталізації до 

психіатричних 

закладів 

законопроекту про 

внесення змін до 

Кодексу України 

про 

адміністративні 

правопорушення 

щодо поміщення 

осіб до 

психіатричної 

лікарні для 

проведення судово-

медичної 

експертизи 

виключно за 

наявності 

належних для 

цього підстав та з 

дотриманням 

гарантій від 

свавільного 

позбавлення особи 

свободи щодо 

врегулювання 

питання 

призначення 

медичної 

експертизи 

законодавче 

підґрунтя 

розроблено та 

схвалено 

Венеціанською 

комісією та/або 

Комітетом 

Міністрів Ради 

Європи 

2016 р. МОЗ Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

проведення судово-психіатричної експертизи», який передбачає 

проведення судово-психіатричної експертизи особи, яка вчинила 

діяння у стані тимчасового психічного розгляду, за її згодою. При 

цьому призначення судово-психіатричних експертиз пов’язаних 

утриманням особи в медичних закладах, здійснюється тільки на 

підставі ухвали суду. Крім цього у разі наявності достатніх даних 

про наявність хронічної психічної хвороби, суд має право 

призначити судово-медичну експертизу без згоди на це особи, яка 

вчинила діяння, та в повному обсязі не може усвідомлювати 

необхідність її проведення. 

 

14. 

Унеможливлення 

безпідставного та 

неналежним 

чином 

оформленого 

затримання, 

тримання особи 

під вартою без 

рішення суду 

3) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

Кримінального 

процесуального 

кодексу України 

щодо чіткого 

врегулювання 

питання 

приведення 

порядку 

застосування 

законопроект 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МВС 

СБУ (за згодою) 

Виконання триває 

Міністерством юстиції вивчено дане питання та сформовано 

позицію щодо відсутності необхідності розроблення законопроекту 

про внесення змін до КПК у зв’язку з належним рівнем 

урегулювання даного питання чинним кримінальним процесуальним 

законодавством, а саме главою 18 КПК передбачені поняття, 

порядок та строки застосування запобіжних заходів.  
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запобіжних заходів 

до засудженого у 

відповідність з 

вимогами практики 

Європейського 

суду з прав людини 

Забезпечення права на справедливий суд 

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 

21. Усунення 

недоліків 

процесуального 

законодавства та 

забезпечення 

здійснення 

ефективного 

судочинства у 

розумні строки, 

послідовної 

судової практики 

2) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

Кодексу України 

про 

адміністративні 

правопорушення 

щодо забезпечення 

права на 

апеляційне 

оскарження до 

відбуття стягнення 

у вигляді 

адміністративного 

арешту, а також 

обмеження 

кількості складів 

правопорушень, 

щодо яких може 

бути застосовано 

це стягнення 

ефективна 

імплементація 

відповідного 

законодавства 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

Вищий 

спеціалізований суд 

України з розгляду 

цивільних і 

кримінальних справ (за 

згодою) 

Виконання триває 

Міністерством юстиції проведено аналіз щодо забезпечення 

права на апеляційне оскарження до відбуття стягнення у вигляді 

адміністративного арешту, а також обмеження кількості складів 

правопорушень, щодо яких може бути застосовано це стягнення. 

Так, у положеннях статті 326 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КупАП) зазначено, що постанова районного, 

районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про 

застосування адміністративного арешту виконується негайно після її 

винесення, що позбавляє можливості особу, щодо якої застосовано 

зазначене адміністративне стягнення, оскаржити прийняте судом 

рішення, яке виконується до набрання ним законної сили.  

Враховуючи те, що відповідно до глави 13-Б КУпАП 

передбачена, зокрема, відповідальність і накладання 

адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту за 

військові адміністративні правопорушення, до Міністерства оборони 

України був направлений лист з приводу висловлення пропозицій 

щодо внесення змін до КУпАП щодо зменшення кількості 

правопорушень за вчинення яких передбачено накладання 

адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту та 

щодо виконання рішення суду про накладання адміністративного 

арешту після закінчення строків оскарження такого рішення. 

Крім того, відповідний лист з приводу висловлення позиції 

щодо забезпечення права на апеляційне оскарження до відбуття 

стягнення у вигляді адміністративного арешту, а також обмеження 

кількості складів правопорушень, щодо яких може бути застосовано 

це стягнення було направлено до Міністерства внутрішніх справ 

України. 

Наразі Міністерством юстиції формується позиція щодо 
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законопроекту  про внесення змін до КУпАП з метою належного 

врегулювання зазначеного питання. 

24. Удосконалення 

стандартів якості 

надання правової 

допомоги та 

забезпечення їх 

дотримання 

1) розроблення та 

затвердження 

стандартів якості 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у 

цивільних та 

адміністративних 

справах, 

удосконалення 

стандартів якості 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у 

кримінальному 

процесі 

затверджено 

наказ про 

внесення 

відповідних змін 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст Виконання триває 

Розроблено проект стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних 

справах. Проект знаходиться у стадії обговорення з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

Розроблено проект протоколу першого побачення з клієнтом 

по цивільній або адміністративній справі. Проект обговорюється з 

адвокатами та працівниками центрів безоплатної допомоги.  

25. Розширення 

можливості 

надання первинної 

та вторинної 

безоплатної 

правової допомоги 

у цивільних та 

адміністративних 

справах 

1) внесення змін до 

Закону України 

"Про безоплатну 

правову допомогу" 

в частині 

розширення 

доступу до 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги: 

розширення 

переліку категорій 

осіб, що мають 

право на 

отримання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги за 

рахунок осіб, які 

законопроект 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

II квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

Мінсоцполітики 
Виконання триває 

Координаційним центром з надання правової допомоги (далі 

– Координаційний центр) розроблено проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення 

якості її надання» (далі – законопроект), яким зокрема: 

розширено перелік категорій осіб, що мають право на 

отримання БВПД, у тому числі за рахунок осіб, які претендують на 

отримання статусу учасника АТО або внутрішньо переміщених осіб; 

передбачено надання права на отримання БВПД особам, 

середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які 

належать до основних соціальних і демографічних груп населення; 

передбачено право на отримання всіх видів правових послуг 

БВПД для учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО; 

Законопроект було внесено Кабінетом Міністрів України на 

розгляд Верховної Ради України (реєстраційний № 3044 від 

07.09.2015) та включено до порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 
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претендують на 

отримання статусу 

учасника 

антитерористичної 

операції та 

внутрішньо 

переміщених осіб 

надання права на 

отримання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги особам, 

середньомісячний 

сукупний дохід 

яких не перевищує 

двох розмірів 

прожиткового 

мінімуму, 

встановленого 

законом для осіб, 

які належать до 

основних 

соціальних і 

демографічних 

груп населення 

передбачення 

права на 

отримання всіх 

видів правових 

послуг безоплатної 

вторинної правової 

допомоги для 

учасників бойових 

дій, у тому числі 

учасників 

антитерористичної 

операції 

надання права 

недієздатним 

особам на 

У зв’язку із зміною складу Уряду 14.04.2016 проект 

відкликано. 

Проект повторно внесено на розгляд Уряду листом 

Міністерства юстиції України від 22.04.2016 № 3348/25/9-16.  

27.04.2016 проект схвалено на засіданні Кабінету Міністрів 

України відповідно до §552 Регламенту Кабінету Міністрів України. 

Листом Прем’єр-міністра України  від 17.05.2016 № 

15581/1/1-16 проект повернуто.  

На сьогодні Координаційним центром розроблено 

законопроект про внесення змін до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», який готується до направлення на розгляд 

Міністерству юстиції України. 



безоплатну 

вторинну та 

первинну правову 

допомогу 

передбачення 

права на 

безоплатну 

правову допомогу 

в судових процесах 

для осіб з 

інвалідністю, осіб з 

психічними 

розладами 

2) розроблення 

методичних 

рекомендацій та 

запровадження 

пілотних тренінгів 

для органів 

місцевого 

самоврядування з 

метою 

удосконалення 

організації ними 

надання 

безоплатної 

первинної правової 

допомоги 

кількість органів 

місцевого 

самоврядування, 

яким надано 

методичну 

допомогу з 

метою 

удосконалення 

організації ними 

надання 

безоплатної 

первинної 

правової 

допомоги, - 

12000 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст Виконання триває 

Регіональними та місцевими центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – центри) було 

розроблено 421 тему методичних рекомендацій для органів 

місцевого самоврядування, основні з яких: “Застосування земельного 

законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування”, 

“Підвищення ефективності надання БППД у новостворених 

об’єднаних територіальних громадах”, “Залучення до надання БППД 

осіб приватного права, адвокатів та інших фахівців у відповідній 

галузі права”,“Створення стабільної системи безоплатної правової 

допомоги в місцевій громаді”,”Пілотний проект Міністерства 

юстиції України у сфері державної реєстрації громадських 

формувань”, “Надання правових послуг населенню сільської 

місцевості працівниками бюро правової допомоги”, “Щодо 

державної реєстрації громадських формувань через фронт-офіси”, 

“Біометричний закордонний паспорт. Порядок та  процедура 

отримання”, “Значення бюро правової допомоги у житті громади”, 

“Надання первинної правової допомоги, зокрема у сільській 

місцевості, шляхом залучення адвокатів, інших фахівців галузі 

права”, “Надання первинної правової допомоги шляхом залучення 

юридичних осіб приватного права”, “Повноваження органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб щодо надання 

безоплатної правової допомоги”, “Інструменти впливу громадян на 

місцеву владу”, “Створення стабільної системи безоплатної правової 

допомоги в місцевій громаді”, ”Формування партнерства із 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги”, 



“Обов'язки органів місцевого самоврядування надавати громадянам 

безоплатну правову допомогу”, “Про затвердження пілотного 

проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань”, 

“Збірник нормативно-правових актів з питань організації надання 

безоплатної первинної правової допомоги в територіальних 

громадах”, “Організація роботи громадської приймальні з надання 

безоплатної первинної правової допомоги в територіальних 

громадах”, “Методичні рекомендації для органів місцевого 

самоврядування щодо організації ними надання безоплатної 

первинної правової допомоги з питання: “Збірник корисних 

посилань з питань прав внутрішньо переміщених осіб” тощо, які 

були поширені серед органів місцевого самоврядування регіонів 

загальним накладом до 24089 екземплярів. 

Окрім того,  центрами було організовано та проведено 517 

пілотних тренінгів для посадових осіб органів місцевого 

самоврядування з питань удосконалення організації ними надання 

безоплатної первинної правової допомоги на такі основні теми: 

“Удосконалення організації надання безоплатної первинної правової 

допомоги”,  “Забезпечення доступу до БПД у територіальних 

громадах”, “Покращення доступу до БПД у територіальних 

громадах”,  “Підвищення рівня правової обізнаності ОМС щодо 

надання БПД мешканцям громади”,  “Взаємодія ОМС з 

новоствореними бюро правової допомоги”, “Новації у сфері 

державної реєстрації громадських формувань”, “Співпраця органів 

місцевого самоврядування, виконавчої влади з місцевими центрами з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадськими 

організаціями для забезпечення організації надання безоплатної 

правової допомоги в громадах”, “Створення належних умов для 

забезпечення доступу жителів міста до БППД. Діяльність бюро 

правової допомоги”,”Шляхи розширення доступу громадян до 

БППД”, “Пілотний проект у сфері державної реєстрації громадських 

формувань: сутність змін та порядок реєстрації”, “Сегментування та 

механізми надання БППД різним групам соціально-незахищених 

громадян”;”Основні аспекти безоплатної якісної правової допомоги 

в Україні”, “Пілотний проект Міністерства юстиції України у сфері 

державної реєстрації громадських формувань”, “Реалізація права на 

безоплатну первинну правову допомогу”, “Надання правових послуг 

населенню сільської місцевості працівниками бюро правової 

допомоги”, “Законодавство України про соціальні гарантії 

вразливим категоріям населення”, “Забезпечення житлом осіб, які 



брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у 

забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості 

нижніх кінцівок, за рахунок коштів передбачених державним 

бюджетом України”, “Порядок та умови виплати одноразової 

грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, 

призваним на військову службу за призовом у зв’язку з 

мобілізацією”, “Надання первинної правової допомоги шляхом 

залучення юридичних осіб приватного права”, “Реєстрація 

громадських формувань через місцеві центри з надання БВПД”, 

“Порядок отримання безоплатної правової допомоги для соціально-

незахищених верств населення в розрізі об'єднаних територіальних 

громад”,  “Актуальні питання взаємодії надавачів БППД з центрами 

БВПД; ОМС як провідник у доступі населення до правової 

допомоги”, “Напрями та форми надання безоплатної первинної 

правової допомоги в територіальних громадах”, “Механізми 

співпраці ОМС з місцевими центрами з надання БВПД щодо надання 

безоплатної правової допомоги мешканцям територіальних громад”, 

“Залучення коштів місцевих центрів - запорука успішного розвитку 

системи безоплатної правової допомоги”,  “Розширення доступу до 

системи безоплатної вторинної правової допомоги”, 

“Антикорупційна реформа. Децентралізація влади”, “Інтеграція 

первинної та вторинної правової допомоги — запорука розвитку 

територіальних громад” тощо. 

3) налагодження 

співпраці, зокрема 

шляхом укладання 

меморандумів між 

місцевими 

центрами з надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги та 

громадськими 

організаціями - 

провайдерами 

безоплатної 

первинної правової 

допомоги та 

безоплатної 

кількість 

громадських 

організацій, з 

якими 

налагоджено 

співпрацю щодо 

надання 

безоплатної 

правової 

допомоги, - 1500 

IV квартал 

2019 р. 

Мін'юст Виконання триває 

Центрами з надання правової допомоги налагоджено 

ефективну співпрацю з 761 громадською організацією, з більшістю з 

яких було укладено меморандуми про співпрацю у сфері надання 

безоплатної правової допомоги (1253 меморандуми). Ведеться 

робота щодо створення єдиного реєстру партнерських організацій-

провайдерів безоплатної правової допомоги. 



вторинної правової 

допомоги, 

утворення 

відповідних баз 

даних 

26. Забезпечення 

якісної і доступної 

правової допомоги 

через адвокатуру 

та ефективну 

систему 

безоплатної 

правової допомоги 

1) удосконалення 

механізму 

моніторингу 

дотримання 

стандартів якості 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

затверджено 

наказ 

Координаційного 

центру з надання 

правової 

допомоги 

"Питання 

організації 

моніторингу 

дотримання 

адвокатами 

стандартів якості 

надання 

безоплатної 

вторинної 

правової 

допомоги" 

2016 рік Мін'юст Виконано 

Затверджено наказ Координаційного центру з надання 

правової допомоги від 06 квітня 2015 року № 136. Внесено 

пропозиції щодо удосконалення організації моніторингу дотримання 

адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у кримінальному процесі. 

Налагоджено роботу з передачі матеріалів виконаних 

доручень адвокатів до комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги при 

радах адвокатів регіонів у разі отримання скарг від 

клієнтів/виявлення центрами випадків недотримання адвокатами 

стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у кримінальному процесі. 

Налагоджено роботу із збирання, аналізу інформації, яка 

надходить від менеджерів з якості, клієнтів та адвокатів (в анонімних 

анкетах) та вироблення пропозицій щодо удосконалення стандартів 

надання безоплатної вторинної правової допомог 

кількість 

проведених 

спостережень за 

роботою 

адвоката в суді, 

щороку - 1800 

щороку Мін'юст Виконано у звітному періоді 

Організовано збір та аналіз практики надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в цивільних та адміністративних 

справа (щомісяця). 

кількість 

проведених бесід 

з клієнтами, 

щороку - 300 

щороку Мін'юст Виконано у звітному періоді 

Організовано проведення  бесід з клієнтами з метою 

удосконалення стандартів якості надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у кримінальному процесі (щоквартально). 

кількість 

проведених 

анонімних 

анкетувань 

адвокатів, 

щороку - 50 

щороку Мін'юст Виконано у звітному періоді 

Організовано проведення анонімних анкетувань адвокатів 

(двічі на рік). 



кількість 

проведених 

перевірок 

достовірності 

наданої 

адвокатами 

інформації за 

вразливими 

категоріями 

суб'єктів права 

на безоплатну 

вторинну 

правову 

допомогу, 

щороку - 10000 

щороку Мін'юст Виконано у звітному періоді 

Організовано проведення перевірок достовірності наданої 

адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на 

безоплатну вторинну правову допомогу.  

кількість 

узагальнених та 

поширених 

прикладів 

успішного 

захисту, щороку 

- 300 

щороку Мін'юст Виконано у звітному періоді 

Організовано збір, узагальнення та поширення прикладів 

успішного захисту (щомісяця). 

кількість 

узагальнених та 

поширених 

прикладів 

кращої практики 

адвокатської 

діяльності, 

щороку - 300 

щороку Мін'юст Виконано у звітному періоді 

Організовано збір, узагальнення та поширення прикладів 

кращої адвокатської практики (щомісяці). 

2) розбудова 

комплексної 

інформаційно-

аналітичної 

системи 

забезпечення 

надання 

безоплатної 

рівень 

розроблення та 

впровадження 

комплексної 

інформаційно-

аналітичної 

системи 

забезпечення 

2016 - 2020 

роки 

Мін'юст Не здійснювався у зв’язку з відсутністю фінансування. 



правової допомоги, 

включаючи 

належне 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

регіональних та 

місцевих центрів з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

надання 

безоплатної 

первинної 

правової 

допомоги - 100 

відсотків (від 80 

відсотків у 2016 

році до 100 

відсотків у 2020 

році, 5 відсотків 

щороку) 

рівень 

забезпечення 

організаційною 

технікою 

регіональних та 

місцевих центрів 

з надання 

безоплатної 

вторинної 

правової 

допомоги від 

потреби - 100 

відсотків (95 

відсотків у 2016 

році, 100 

відсотків у 2017 

році) 

2016 - 2017 

роки 

Мін'юст Не здійснювався у зв’язку з відсутністю фінансування. 

3) створення та 

розміщення 

міжрегіональних 

ресурсно-

тренінгових 

центрів правової 

допомоги у мм. 

Дніпропетровську, 

Львові, Києві, 

Одесі, Харкові 

кількість 

створених 

міжрегіональних 

ресурсно-

тренінгових 

центрів правової 

допомоги - 5 

2016 рік Мін'юст Координаційним центром придбано необхідні приміщення в 

зазначених містах, в яких необхідно провести ремонтні роботи та 

забезпечити їх необхідним устаткуванням. Внесено зміни до 

структури та штатного розпису Координаційного центру, 

передбачивши відповідні структурні підрозділи, та розпочато роботу 

по проведенню конкурсу по набору персоналу. 

кількість 

проведених 

заходів з 

2016 - 2020 

роки 

Мін'юст Зазначені заходи будуть відбуватися після створення та 

запуску роботи міжрегіональних ресурсно-тренінгових центрів 

правової допомоги.  



підвищення 

кваліфікації 

(тренінгів) для 

адвокатів, які 

надають 

безоплатну 

вторинну 

правову 

допомогу, 

щороку - 120 

Наразі вивчається потреба, тематики тренінгів та відбір 

тренерів та експертів. 

кількість 

проведених 

заходів з 

підвищення 

кваліфікації 

(тренінгів) для 

працівників 

системи надання 

безоплатної 

правової 

допомоги, 

щороку - 20 

2016 - 2020 

роки 

Мін'юст 

кількість 

адвокатів, які 

підвищили 

кваліфікацію, 

щороку - 3000 

2016 - 2020 

роки 

Мін'юст 

кількість 

працівників 

системи надання 

безоплатної 

правової 

допомоги, які 

підвищили 

кваліфікацію, 

щороку - 500 

2016 - 2020 

роки 

Мін'юст 

4) проведення 

ремонту 

площа 

приміщень 

2016 - 2017 

роки 

Мін'юст Не здійснювався у зв’язку з відсутністю фінансування. 



(реконструкції) 

приміщень центрів 

з надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги (у тому 

числі створення 

Модельного центру 

з надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги) 

центрів з 

надання 

безоплатної 

вторинної 

правової 

допомоги, що 

потребують 

ремонту 

(реконструкції), 

всього - 4081,5 

кв. метра (3741,5 

- у 2016 році, 340 

- у 2017 році) 

28. Забезпечення 

відповідно до 

європейських 

стандартів 

доступу до 

правосуддя дітей, 

людей з 

інвалідністю, 

повнолітніх 

недієздатних осіб 

та осіб з 

обмеженою 

дієздатністю 

2) проведення 

аналізу 

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, і подання 

на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

пропозицій щодо 

проведено 

дослідження 

надіслано до 

Кабінету 

Міністрів 

України 

пропозиції за 

результатами 

дослідження 

II квартал 

2016 р. 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МВС 

ДСА (за згодою) 

Центральна виборча 

комісія (за згодою) 

інші заінтересовані 

органи державної 

влади 

Виконання триває 

Департаментом з питань правосуддя та національної безпеки 

Міністерства юстиції отримано пропозиції від заінтересованих 

органів та проаналізовано законодавство 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. За результатами проведеного 

аналізу підготовлено відповідні пропозиції, які найближчим часом 

будуть подані на розгляд Кабінету Міністрів України. 



покращення 

відповідної 

ситуації 

Забезпечення права на приватність 

Забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність 

32. Забезпечення 

права на 

приватність осіб, 

які перебувають у 

місцях 

примусового 

тримання за 

судовим рішенням 

або рішенням 

адміністративного 

органу відповідно 

до закону, зокрема 

під час надання 

психіатричної 

допомоги у 

примусовому 

порядку 

3) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

Кримінального 

виконавчого 

кодексу України та 

проекту наказу 

Мін'юсту щодо 

вільного 

проведення 

Інтернет-побачень 

засуджених та осіб, 

взятих під варту, з 

можливістю 

застосування 

обмеження їх 

конфіденційності у 

виключних 

випадках 

відповідно до 

вимог частини 

другої статті 8 

Конвенції на 

підставі 

індивідуально-

вмотивованого 

рішення 

законопроект 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

затверджено 

наказ Мін'юсту 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Харківська 

правозахисна група (за 

згодою) 

Консультаційна місія 

Європейського Союзу 

в Україні (за згодою) 

Виконано 

Відповідно до статей 107, 110  Кримінально-виконавчого 

кодексу України засудженим надається право користуватися 

мережею Інтернет під контролем адміністрації. 

Користування глобальною мережею Інтернет проводиться 

протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим 

для приймання їжі та безперервного сну. 

Згідно з Порядком організації надання засудженим доступу 

до глобальної мережі Інтернет, затвердженим наказом Міністерства 

юстиції України від 01.08.2014         № 1275/5, засудженим надається 

дозвіл на користування засобами     IP-телефонії та відеозв’язку 

через мережу Інтернет (Skype) у порядку, передбаченому розділом 

XIV Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, 

затверджених наказом Міністерством юстиції України від 

29.12.2014  № 2186/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  

30 грудня 2014 року за № 1656/26433. 

Крім цього, Верховною Радою України прийнято у першому 

читанні та готується до другого читання проект Закону України   

«Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув'язнення» 

щодо імплементації деяких стандартів Ради Європи» (реєстр.    № 

2291а від 06.07.2015), яким передбачено право доступу до 

глобальної мережі Інтернет особами, взятими під варту, в порядку, 

визначеному нормативно-правовими актами Міністерства юстиції 

України, не рідше одного разу на сім днів та в порядку черговості 

4) внесення змін до 

правил 

внутрішнього 

розпорядку слідчих 

ізоляторів та 

установ виконання 

затверджено 

наказ Мін'юсту 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Харківська 

правозахисна група (за 

згодою) 

Консультаційна місія 

Виконання триває 

Верховною Радою України прийнято у першому читанні та 

готується до другого читання проект Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про попереднє ув'язнення» щодо 

імплементації деяких стандартів Ради Європи» (реєстр. № 2291а від 

06.07.2015), яким передбачено внесення змін до порядку надання 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031129.html
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покарань щодо 

надання закритих 

побачень (із 

застосуванням 

перегородки) 

засудженим та 

взятим під варту 

особам як виняток, 

а відкритих 

побачень (з 

можливістю 

фізичного 

контакту) - як 

правило з 

урахуванням вимог 

практики 

Європейського 

суду з прав людини 

Європейського Союзу 

в Україні (за згодою) 

побачень  

Внесення змін до правил внутрішнього розпорядку слідчих 

ізоляторів та установ виконання покарань є доцільним лише після 

прийняття зазначеного проекту Закону. 

7) удосконалення 

правил 

внутрішнього 

розпорядку слідчих 

ізоляторів та 

установ виконання 

покарань щодо 

порядку 

проведення 

обшуків в 

установах 

виконання 

покарань та 

попереднього 

ув'язнення з метою 

недопущення 

систематичних, без 

обґрунтованих 

підстав та 

вмотивованого 

рішення обшуків 

затверджено 

наказ Мін'юсту 

III квартал 

2016 року 

Мін'юст 

ДПтС 

Харківська 

правозахисна група (за 

згодою) 

Консультаційна місія 

Європейського Союзу 

в Україні (за згодою) 

Виконання триває 
Наказом Міністерства юстиції України від 13 жовтня 2016 

року № 1319/7 утворено Робочу групу з перегляду нормативно-

правових актів, що стосуються діяльності Державної кримінально-

виконавчої служби України. У рамках діяльності зазначеної Робочої 

групи буде опрацьоване питання стосовно удосконалення правил 

внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів та установ виконання 

покарань  щодо порядку проведення обшуків в установах виконання 

покарань та попереднього ув’язнення з метою недопущення 

систематичних, без обґрунтованих підстав та вмотивованого рішення 

обшуків 



Забезпечення свободи мирних зібрань та об'єднань 

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

39. 

Унеможливлення 

безпідставного та 

непропорційного 

обмеження права 

на мирні зібрання 

1) розроблення 

законопроекту про 

правові гарантії та 

механізми 

реалізації свободи 

мирних зібрань, з 

передбаченням, 

зокрема, 

спонтанних 

мирних зібрань, 

контрзібрань, 

розроблення 

методичних 

рекомендацій щодо 

проведення 

медіаційних 

процедур, а також 

внесення змін до 

інших 

законодавчих актів 

з метою 

забезпечення 

гарантій реалізації 

свободи мирних 

зібрань 

законопроект 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

IV квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МВС 
Виконано 

На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано проект 

Закону України "Про гарантії свободи мирних зібрань" (реєстр. № 

3587 

від 07 грудня 2015 року), внесений на розгляд Верховної Ради 

України народними депутатами України Немирею Г.М., Луценко 

І.С. та іншими, та проект Закону України "Про гарантії свободи 

мирних зібрань в Україні"  

(реєстр. № 3587-1 від 11 грудня 2015 року), внесений на розгляд 

Верховної Ради України народними депутатами України Луценком 

І.В., Мосійчуком І.В. та іншими, якими пропонується визначити 

права та обов’язки організаторів та учасників мирних зібрань, 

повноваження та обов’язки державних органів та органів місцевого 

самоврядування у правовідносинах, пов'язаних з організацією та 

проведенням мирних зібрань, встановити чіткі і виключні підстави 

та способи для обмеження свободи мирних зібрань, а також 

врегулювати процедури моніторингу та медіації під час проведення 

мирних зібрань. 

З огляду на наведене, а також враховуючи положення 

частини другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, 

затвердженого Законом України  

від 10 лютого 2010 року № 1861-VI, згідно з яким альтернативний 

законопроект може бути внесений не пізніш як у 14-денний строк 

після дня надання народним депутатам України першого 

законопроекту з відповідного питання, Міністерство юстиції у 

своєму листі від 30 травня 2016 року № 18888/5039-0-4-16/7.1 

запропонувало Кабінету Міністрів України зосередити діяльність 

Міністерства юстиції на супроводженні зазначених проектів Законів 

України у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради 

України. 

43. Удосконалення 

процедури 

державної 

реєстрації 

релігійних 

організацій та 

1) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

Розділу II Закону 

України "Про 

свободу совісті та 

законопроект 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

процедури 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

Мінкультури 
Виконання триває 

Міністерство культури України листом від 20.09.206 року № 

2211/18/14-16 повідомило Міністерство юстиції України, що станом 

на 20.09.2016 р. ними розроблено відповідний проект Закону та 

направлено на розгляд Експертній раді з питань свободи совісті та 

діяльності релігійних організацій, яка діє при Міністерстві культури 
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погодження 

мирних зібрань 

релігійного 

характеру 

релігійні 

організації" та до 

Закону України 

"Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб та 

фізичних осіб - 

підприємців", 

спрямованого на 

взаємне 

узгодження 

процедур 

реєстрації статутів 

(положень) 

релігійних 

організацій та 

внесення даних про 

них до Єдиного 

державного 

реєстру юридичних 

осіб та фізичних 

осіб - підприємців 

(державна 

реєстрація) 

набуття 

релігійною 

організацією 

статусу 

юридичної особи 

узгоджені між 

собою 

України, проведення якої заплановано на жовтень поточного року. 

Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах 

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

самоврядування через вибори; 

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

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

місцевого самоврядування 

44. Забезпечення 

свободи 

волевиявлення 

громадян, 

прозорість 

формування 

органів державної 

влади, органів 

2) супроводження 

законопроектів з 

питань 

удосконалення 

виборчого 

законодавства у 

Верховній Раді 

України 

  до 

прийняття 

відповідних 

законів 

Мін'юст Виконано у звітному періоді 

До Верховної Ради України внесено 3 альтернативних 

законопроекти щодо виборів народних депутатів України (реєстр. № 

1068, внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю. І.,  

реєстр. № 1068-1, внесений народними депутатами України 

Тимошенко Ю.В. та іншими,  та   № 1068-2, внесений народними 

депутатами України Чумаком В. В. та іншими) та 2 проекти 

Виборчого кодексу України (реєстр. № 3112, внесений народним 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T098700.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T098700.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030755.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030755.html


місцевого 

самоврядування 

через вибори, 

стабільності та 

уніфікованості 

законодавства 

України про 

вибори 

депутатом України Писаренком В.В., і  реєстр. № 3112-1, внесений 

народними депутатами України Парубієм А.В. та іншими).  

Аналіз законопроектів з питань проведення виборів 

засвідчив,  що вони, за винятком проекту Закону України "Про 

вибори народних депутатів України" (реєстр. № 1068), в цілому 

містять елементи пропорційної виборчої системи з відкритими 

списками. 

Водночас усі законопроекти потребують доопрацювання з 

урахуванням рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ, Групи держав проти 

корупції, інших міжнародних організацій, спрямованих, зокрема на 

посилення прозорості фінансування передвиборної агітації, у тому 

числі у частині порядку формування виборчих фондів, звітування 

про використання коштів  таких фондів. 

Міністерство юстиції забезпечує супровід внесених на 

розгляд Верховної Ради України законопроектів з питань 

удосконалення виборчого законодавства  та при підготовці 

пропозицій аналізує їх, зокрема, на предмет дотримання 

європейських виборчих стандартів, виконання міжнародних 

зобов’язань України та врахування рекомендацій міжнародних 

організацій, у тому числі ОБСЄ/БДІПЛ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

48. Вироблення 

ефективного 

механізму 

взаємодії 

громадськості з 

органами 

державної влади 

та органами 

місцевого 

самоврядування 

1) розроблення 

законопроекту 

щодо громадського 

обговорення 

суспільно 

важливих рішень 

(публічні 

консультації) 

розроблено та 

внесено на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

відповідний 

законопроект 

вересень 

2016 року 

Мін'юст 

Мінрегіон 

Державне агентство 

електронного 

урядування, громадські 

об'єднання (за згодою) 

Виконання триває 

У червні, вересні та жовтні 2015 року Мін’юстом спільно з 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Секретаріатом Кабінету 

Міністрів України проведено регіональні круглі столи 

"Громадянське суспільство та держава: обговорення пропозицій до 

законопроекту за підсумками яких підготовлено проект Закону 

України "Про публічні консультації". Також положення проекту 

Закону обговорювалися з громадськістю у березні та травні 2016 

року. 

Проектом Закону пропонується визначити порядок 

проведення публічних консультацій під час підготовки та прийняття 

рішень суб’єктами владних повноважень з метою залучення до 

підготовки проекту рішення заінтересованих осіб для збалансування 

публічних та приватних інтересів, та передбачається запровадити 

сучасні стандарти підготовки проектів рішень, обов’язкові для як для 

державних органів так і органів місцевого самоврядування.  

Слід зазначити, що з метою проведення громадського 

обговорення проекту Закону України та отримання зауважень і 

пропозицій до нього від представників інститутів громадянського 



суспільства, проект Закону України з 26 липня 2016 року по 22 

серпня 2016 року було оприлюднено на офіційному веб-сайті 

Міністерства юстиції України та урядовому веб-сайті "Громадянське 

суспільство і влада". 

Крім того, проект Закону України надсилався на 

опрацювання до міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування (їх асоціацій), федерації роботодавців, федерації 

профспілок, а також до Бюро демократичних інституцій прав 

людини (ОБСЄ). 

Враховуючи, що необхідність доопрацювання проекту 

Закону України та вироблення узгодженої позиції щодо його 

положень між заінтересованими державними органами, органами 

місцевого самоврядування та представниками громадськості 

потребує додаткового часу, а також проведення публічного 

громадського обговорення, Міністерство юстиції у своєму листі  

від 03 жовтня 2016 року № 33866/15637-0-4-16/7.1 звернулось до 

Кабінету Міністрів України строком внесення законопроекту на 

розгляд Уряду визначити грудень 2016 року. 

Забезпечення прав дитини 

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

удосконалення державного механізму забезпечення прав дитини 

71. Упровадження 

послуг, що 

базуються на 

дружньому 

підході до дитини, 

насамперед 

медичних, 

соціальних, 

юридичних 

2) підготовка та 

внесення на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

проекту акта щодо 

внесення змін до 

Концепції розвитку 

кримінальної 

юстиції щодо 

неповнолітніх в 

Україні, схваленої 

Указом Президента 

України від 24 

травня 2011 р. N 

597, та плану 

заходів щодо 

внесено зміни до 

Концепції 

розвитку 

кримінальної 

юстиції щодо 

неповнолітніх в 

Україні 

III квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МВС 

малі та середні 

підприємства (за 

згодою) 

Виконання триває  
Відповідно до положень Концепції розвитку кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх в Україні, яка затверджена Указом 

Президента України від 24 травня 2011 року № 597, її реалізація має 

проходити  поетапно  протягом 2011-2016 років.  

При цьому, необхідно зазначити, що комплекс заходів, 

необхідних для реалізації завдань, передбачених Концепцією 

розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, 

визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 

жовтня 2011 року                     № 1039-р «Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції 

щодо неповнолітніх в Україні». Реалізація цих завдань здійснюється 

протягом 2011 – 2016 років. Станом на сьогодні виконання заходів, 

передбачених вказаним Планом, перебуває в стані завершення. 

Щодо Плану заходів щодо реалізації Концепції 

реформування кримінальної юстиції України, затвердженого 
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реалізації 

Концепції 

реформування 

кримінальної 

юстиції України, 

затвердженого 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 27 

серпня 2008 р. N 

1153, у частині 

забезпечення 

принципу поваги 

до поглядів та 

думок дитини 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року 

№ 1153-р, зазначаємо, що вказаний План було розроблено в рамках 

виконання Концепції з реформування кримінальної юстиції України, 

затвердженої Указом Президента України від 08 квітня 2008 року № 

311/2008, і на сьогодні він втратив свою актуальність. 

З огляду на викладене, внесення змін до Концепції розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні та до Плану 

заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної 

юстиції України у частині забезпечення принципу поваги до 

поглядів та думок дитини, є на сьогодні недоцільним. 

Разом з тим звертаємо увагу, що підпунктами 1, 2 пункту 74  

Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини 

передбачено такі завдання, як розроблення та внесення на розгляд 

Кабінету Міністрів України законопроекту про кримінальну 

юстицію щодо неповнолітніх та визначення у процесуальному 

законодавстві спеціальних процедур здійснення правосуддя щодо 

неповнолітніх, законопроекту про ювенальну юстицію та 

поновлення понятійного апарату системи правосуддя щодо дітей з 

врахуванням міжнародних стандартів забезпечення розбудови 

системи ювенальної юстиції в України.  

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне принцип поваги до 

поглядів та думок дитини закріпити в положеннях зазначених 

законопроектів. 

Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини 

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

захисту таких прав і свобод 

87. Запровадження 

регулярного та 

системного 

проведення 

інформаційно-

просвітницької 

роботи в 

суспільстві, у 

тому числі з 

використанням 

альтернативних 

засобів 

1) організація 

висвітлення в теле- 

та радіопередачах 

питань про права і 

свободи людини 

виконано постійно Мін'юст 

МОН 

інші центральні органи 

виконавчої влади 

міжнародні організації, 

в тому числі неурядові 

(за згодою) 

Виконано у звітному періоді 

Протягом III кварталу 2016 року працівниками 

територіальних органів юстиції здійснено близько 430 виступів у 

ЗМІ, в тому числі, з питань прав людини -234, захисту прав дітей – 

55. 

2) розроблення та 

поширення 

методичних 

посібників у сфері 

прав людини, 

розроблено 

методичні 

посібники у 

сфері прав 

людини та 

    Виконано у звітному періоді 

Розроблено близько 140 методичних мрекомендацій з 

питань реалізації та захисту прав і свобод  громадян. 
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спілкування та 

спрощеної мови, 

для поширення 

знань про права і 

свободи людини 

забезпечення 

розміщення 

електронних версій 

зазначених 

посібників на 

власних веб-сайтах 

розміщено на 

власних веб-

сайтах їх 

електронних 

версій 

3) організація 

проведення 

конференцій, 

семінарів, засідань 

за круглим столом 

про права і свободи 

людини 

проведено 

конференції, 

семінари, 

засідання за 

круглим столом 

про права і 

свободи людини 

    Виконано у звітному періоді 

Проведено близько 300 заходів правоосвітнього характеру. 

4) організація 

проведення в 

трудових 

колективах лекцій 

про права і свободи 

людини 

проведено в 

трудових 

колективах 

лекції про права і 

свободи людини 

    

5) надання 

первинної правової 

допомоги 

громадянам у 

питаннях, що 

стосуються прав і 

свобод людини, 

громадськими 

приймальнями з 

надання первинної 

правової допомоги, 

що створені при 

органах юстиції 

надано первинну 

правову 

допомогу 

    Виконано у звітному періоді 

З 1 вересня було відкрито понад 400 бюро правової 

допомоги по всій Україні, які відповідно до Типового положення про 

бюро правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного 

центру з надання правової допомоги № 26 від 31.03.2016 року, 

надають безоплатну первинну правову допомогу та доступ до 

електронних сервісів Міністерства юстиції України, здійснюють 

активне правопросвітництво на рівні кожної територіальної громади 

та сприяють посиленню правової спроможності на рівні 

територіальної громади. 

Працівниками органів юстиції надано понад 5 тисяч 

консультацій, у тому числі з питань, що стосуються прав і свобод 

людини. 

6) проведення 

тижнів прав 

людини 

виконано     Виконано у звітному періоді 

Головними територіальними управліннями юстиції 

організовано та проведено близько 23 тижні права. 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб 

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



121. Здійснення 

комплексних 

заходів щодо 

підтримки та 

соціальної 

адаптації 

громадян України, 

які переселилися з 

тимчасово 

окупованої 

території України 

та районів 

проведення 

антитерористичної 

операції в інші 

регіони України 

7) розроблення та 

подання на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

закону про 

врегулювання 

механізму 

забезпечення 

виборчих прав 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

зокрема щодо 

реалізації 

виборчого права на 

місцевих виборах 

на підставі 

паспорта та 

довідки 

внутрішньо 

переміщених осіб 

подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів 

України 

законопроект 

II квартал 

2016 р. 

Мін'юст Виконано 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону 

України "Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб" (реєстр. 

№ 4471 від 19 квітня  2016 року, внесений народними депутатами 

України Вілкулом О.Ю. та іншими), яким шляхом внесення змін до 

Законів України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб", "Про вибори Президента України",  

"Про вибори народних депутатів України", "Про всеукраїнський 

референдум", "Про місцеві вибори", "Про Державний реєстр 

виборців" пропонується забезпечити права внутрішньо переміщених 

осіб на участь у виборах та референдумах. 

Змінами до Закону України "Про Державний реєстр 

виборців" пропонується встановити, що виборча адреса виборця, 

який є внутрішньо переміщеною особою, визначається за адресою 

його фактичного проживання, зазначеною у довідці про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи, отриманої відповідно до вимог 

Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб"; копія цієї довідки додається до заяви внутрішньо 

переміщеної особи при зверненні до органу ведення Державного 

реєстру виборців за місцем його фактичного проживання на 

території України (пункт 5 розділу І проекту Закону).  

Враховуючи положення частини другої статті 100 

Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом 

України від 10 лютого 2016 року № 1861-VI, згідно з якою 

альтернативний законопроект може бути внесений  не пізніш як у 

14-денний строк після дня надання  народним депутатам України 

першого законопроекту з відповідного питання, Міністерство 

юстиції листом від 22 червня 2016 року № 4658/7/9-16 

поінформувало Кабінет Міністрів України про те, що забезпечить 

виконання відповідного заходу шляхом супроводження проекту 

Закону України  

"Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

виборчих прав внутрішньо переміщених осіб" (реєстр. № 4471) у 

комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 

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 



129. Задоволення 

життєво 

необхідних потреб 

громадян України, 

які проживають у 

відповідних 

населених пунктах 

Донецької та 

Луганської 

областей 

2) приведення 

відомчих 

нормативно-

правових актів у 

відповідність з 

вимогами 

прийнятого закону 

про внесення змін, 

зокрема внесення 

змін до наказу 

Мін'юсту від 18 

жовтня 2000 р. N 

52/5 "Про 

затвердження 

правил державної 

реєстрації актів 

громадянського 

стану в Україні" 

внесено зміни до 

відомчих 

нормативно-

правових актів 

протягом 

трьох 

місяців 

після 

прийняття 

відповідного 

закону про 

внесення 

змін 

  Виконано 

У II кварталі було поінформовано, що прийняттям Закону 

України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу 

України щодо встановлення факту народження або смерті особи на 

тимчасово окупованій території України» врегульовано процедуру 

розгляду судом справ про встановлення факту народження або 

смерті особи на тимчасово окупованій території. Внесенно зміни до 

Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 

2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 

від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (далі – Правила 

реєстрації), згідно з якими громадяни України, що проживають чи 

переселилися з тимчасово окупованих територій, отримали право 

подавати заяви про державну реєстрацію актів цивільного стану, 

внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та 

анулювання до будь-якого відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану, що знаходиться за їх межами. 

Вважаємо підпункт 2 пункту 129 Плану дій, який 

нерозривно пов’язаний з виконанням підпункту 1 пункту 129 Плану 

дій, виконаним. 
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