
 

 

Додаток 

до листа ДСНС  

26.12.2016 № 03-19338/161 

 

ЗВІТ 

про стан виконання Плану дій 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, за ІV квартал 2016 року 

 

Номер  

пункту плану  
Зміст заходу 

Індикатор 

досягнення 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Стан виконання 

Забезпечення права на життя 

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

Пункт 5.1  
Плану дій 

 
Пункт 14 

Плану МВС 

 

1) розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів України 
законопроекту про внесення змін до 
Кодексу цивільного захисту України, 
Законів України “Про правовий 
режим воєнного стану”, “Про 
правовий режим надзвичайного 
стану”, “Про боротьбу з 
тероризмом” та у разі потреби до 
інших законів щодо надання 
необхідної допомоги людям з 
інвалідністю, зокрема з порушенням 
органів зору, слуху, опорно-рухового 
апарату, з розумовою відсталістю, 
психічними розладами, та іншим 
маломобільним групам населення 
(їх близьким) у разі виникнення 
та/або загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій 

законопроект 
внесено на 
розгляд Кабінету 
Міністрів 
України  

ІV квартал 
2016 р. 

МВС 
Міноборони 
Мінінфраструктури 
Мінсоцполітики 
Мін’юст 
МОЗ 
МОН 
облдержадміністра
ції 

Робочою групою з питань реформування 
ДСНС з метою удосконалення нормативно-
правових актів у сфері цивільного захисту 
підготовлено проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства з 
питань цивільного захисту”. На цей час 
зазначений законопроект знаходиться на 
опрацюванні у МВС. 

Постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 листопада 2016 р. № 905 внесено зміни до 
Порядку проведення евакуації у разі загрози 
виникнення або виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 жовтня 2013 р. № 841, які, у тому 
числі, передбачають, що планування заходів з 
евакуації людей з інвалідністю відображається у 
плані евакуації населення окремим розділом. 

Підготовлено проект наказу МВС “Про 
затвердження Методики планування заходів з 
евакуації”, у якому окремим розділом 
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Номер  

пункту плану  
Зміст заходу 

Індикатор 

досягнення 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Стан виконання 

відображено особливості планування евакуації 
людей з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення. 

На цей час проект зазначеного наказу 
готується до подання на розгляд та погодження 
МВС з подальшою реєстрацією у Мін'юсті. 

Конкретні заходи щодо проведення евакуації 
людей з обмеженими можливостями та осіб, які 
їх супроводжують, визначаються у планах 
евакуації, що розробляються місцевими 
органами виконавчої влади. 

ДСНС звернулася з проханням до обласних та 
Київської міської державних адміністрацій (лист 
ДСНС від 30.05.2016 № 02-7491/162) щодо 
відкоригування планів евакуації регіонального і 
місцевого рівнів шляхом внесення змін до планів 
евакуації в частині доповнення їх окремим 
розділом, що стосується евакуації людей з 
інвалідністю. На цей час всі обласні та Київська 
міська державні адміністрації надали 
інформацію про впровадження цих заходів 

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

удосконалення державного механізму забезпечення прав дитини 

Пункт 78.2  
Плану дій 

 
Пункт 79 

Плану МВС 

2) розроблення та затвердження 
порядку евакуації та відселення 
дітей із зони воєнних дій та 
збройних конфліктів 

розроблено 
міжвідомчий 
нормативно- 
правовий акт 

IV квартал 
2016 р.  

 

ДСНС 
Мінсоцполітики 
Міноборони 
МОЗ 
МВС 

Детальний механізм реалізації заходів з 
евакуації населення, в тому числі дітей, 
викладено у проекті ДСТУ ХХХХ: 201__ 
Безпека у надзвичайних ситуаціях Евакуація 
населення, що на цей час проходить експертизу у 
Державному підприємстві “Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості” (ДП 
“УкрНДНЦ”) 
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Номер  

пункту плану  
Зміст заходу 

Індикатор 

досягнення 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Стан виконання 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб 

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

Пункт 120.3 
Плану дій 

 
Пункт 144 

Плану МВС 

3) розроблення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України з метою 
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 приміщення установ та 
закладів, пристосовані для 
пересування (обслуговування) таких 
осіб, на визначений строк 

розроблено та 
затверджено 
постанову 
Кабінету 
Міністрів 
України  

постійно ДСНС 
Мінсоцполітики 
регіональні штаби з 
питань, пов’язаних 
із соціальним 
забезпеченням 
громадян України, 
які переміщуються 
з тимчасово 
окупованої 
території та/або 
районів проведення 
антитерористичної 
операції 
обласні, Київська 
міська 
держадміністрації 

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 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, яких можливе розміщення 
понад 8 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 
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пункту плану  
Зміст заходу 

Індикатор 

досягнення 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 
Стан виконання 

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 

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 

Пункт 130.6 
Плану дій 

 
Пункт 157 

Плану МВС  

6) забезпечення механізму масової 
евакуації населення Донецької та 
Луганської областей та інших міст у 
разі проведення можливих бойових 
дій, зокрема розроблення та 
затвердження планів евакуації 
населення з районів можливих 
бойових дій; проведення 
інвентаризації та оснащення 
захисних споруд цивільного 
захисту; систематичне проведення 
навчання з цивільного захисту 
населення; передбачення 
можливості залучення транспорту 
для евакуації 

розроблено та 
затверджено 
плани евакуації, 
проведено 
інвентаризацію 
та оснащення 
бомбосховищ 
проводиться 
навчання; 
створено запас 
палива та 
транспорту 

IV квартал 
2016 р. 

ДСНС 
Мінінфраструктури 
МОЗ 
МОН 
Мінсоцполітики 
ДПтС 
військово-цивільні 
адміністрації 

На виконання пункту 16 статті 33 Кодексу 
цивільного захисту України ДСНС підготовлено 
проект наказу МВС “Про затвердження 
Методики планування заходів з евакуації”, в 
якому окремим розділом відображено 
особливості планування евакуації при загрозі 
(виникнення) збройних конфліктів.  

На цей час проект зазначеного наказу 
готується до подання на розгляд та погодження 
МВС з подальшою реєстрацією у Мін'юсті. 

Станом на грудень 2016 року в Україні 
обліковується 21 816 захисних споруд цивільного 
захисту (5837 сховищ та 15979 протирадіаційних 
укриттів).  

За результатами перевірок, здійснених 
впродовж поточного періоду 2016 року 
(перевірено 95,5 % захисних споруд), 32,5 % 
захисних споруд від загальної кількості 
оцінюються як “не готові” до використання за 
призначенням (минулого року – близько 42 %), 
58,4 як “обмежено готові” (минулого року –  
48 %) та тільки 9,1 % “готові” (порівнянно з 
минулим роком майже без змін). Робота з 



5 
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пункту плану  
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Індикатор 
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Відповідальні за 

виконання 
Стан виконання 

приведення захисних споруд у готовність до 
використання за призначенням триває. 
Найгірший стан готовності захисних споруд у 
Донецькій області (неготові до використання за 
призначенням 65,5 %), Луганській – 63 %, 
Сумській – 51 %), Дніпропетровській – 43 % та 
Житомирській – 40 %. 

З метою забезпечення 100 % укриття 
населення місцевими органами виконавчої влади 
спільно з територіальними органами ДСНС 
здійснено уточнення розрахунків укриття, 
визначено потреби фонду захисних споруд, 
проведено роботу щодо обстеження приміщень у 
підвальних та цокольних поверхах, інших споруд 
підземного простору на встановлення 
можливості використання їх для укриття 
населення як найпростіших укриттів та споруд 
подвійного призначення. За інформацією, що 
була надана обласними та Київською міською 
державними адміністраціями, приміщення, що 
визнані придатними для укриття населення, 
приведені у готовність до використання.  

Продовжується робота з проведення 
технічної інвентаризації захисних споруд. На 
сьогодні органами виконавчої влади забезпечено 
проведення 64 % від загальної кількості захисних 
споруд (із них, що перебувають у державній 
власності – 65 %, у комунальній – 78 %, у 
приватній – 39 %).  

Систематично проводиться навчання 
населення діям у надзвичайних ситуаціях та 
керівного складу і фахівців, діяльність яких 
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту згідно з постановами 
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Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. 
№ 444 “Про затвердження Порядку здійснення 
навчання населення діям у надзвичайних 
ситуаціях”, від 23 жовтня 2013 р. № 819 “Про 
затвердження Порядку проведення навчання 
керівного складу та фахівців, діяльність яких 
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту”, зокрема протягом 
2016 року в Донецькій області навчання з питань 
цивільного захисту пройшли 2 тис. 772 особи, в 
Луганській області – 1 тис. 98 осіб 

 

___________________________________ 


