
Додаток 

до листа МВС України 

від 30.12.2016 № 18243/05/14-2016 

 

Інформація 

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

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

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

 
№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Забезпечення права на життя 

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

порушень права на життя 

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

Національна 
поліція, 

ДЕДЕКЦ 

Постійно В ДНДЕКЦ узагальнюється та щотижнево 
направляється до Головного департаменту з питань 
діяльності правоохоронних органів та протидії корупції 
Адміністрації Президента України та ГСУ НП 
інформація про результати роботи спеціалістів 
Експертної служби МВС України щодо кількості 
відібраних зразків у родичів безвісти зниклих осіб, 
установлення генетичних ознак та їх поміщення до 
єдиної бази даних ДНК-карток (№ 19/10-3/6239 від 
02.07.2016, № 19/10-3/6524 від 11.07.2016, № 19/10-
3/6896 від 20.07.2016, № 19/10-3/7291 від 29.07.2016, № 
19/10-3/7335 від 01.08.2016, № 19/10-3/7688 від 
08.08.2016, № 19/10-3/7982 від 12.08.2016, № 19/10-
3/8514 від 19.08.2016, № 19/10-3/8827 від 29.08.2016, № 
19/10-3/9101 від 05.09.2016, № 19/10-3/9297 від 
09.09.2016, № 19/10-3/9564 від 16.09.2016, № 19/10-
3/19813 від 21.09.2016, № 19/10-3/10352 від 03.10.2016, 
№ 19/10-3/10581 від 07.10.2016, № 19/10-3/10581 від 
07.10.2016, № 19/10-3/10931 від 18.10.2016, № 19/10-
3/11105 від 21.10.2016, № 19/10-3/11382 від 28.10.2016, 
№ 19/10-3/11733 від 04.11.2016, № 19/10-3/12128 від 
11.11.2016, № 19/10-3/12512 від 18.11.2016, № 19/10-
3/12982 від 25.11.2016, № 19/10-3/13242 від 01.12.2016, 
№ 19/10-3/13539 від 08.12.2016, № 19/10-3/13834 від 
15.12.2016, № 19/10-3/14117 від 21.12.2016). 

П.п. 2 п. 1 
Плану КМУ 
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Працівниками ГСУ Нацполіції постійно 
відслідковується криміногенна обстановка в державі, 
зокрема здійснюється контроль за своєчасністю 
внесення слідчими відомостей до ЄРДР за фактами 
безвісного зникнення громадян у зоні проведення 
антитерористичної операції та ідентифікації невпізнаних 
трупів, відповідно до вимог ст. 214 КПК України.  

З метою вдосконалення роботи з питань зникнення 
безвісти та викрадення громадян, ідентифікації 
невпізнаних трупів працівниками ГСУ підготовлено та 
направлено до ГУНП в Автономній Республіці Крим та 
місті Севастополі, областях та місті Києві доручення 
НПУ «Про вдосконалення роботи з розслідування 
фактів зникнення безвісти та викрадення громадян, 
ідентифікації невпізнаних трупів, виявлених на 
території проведення АТО» (№ 13254/02/24-2016 від 
02.12.2016). Основними завданнями є забезпечення 
негайного внесення відомостей до ЄРДР про безвісне 
зникнення, викрадення, громадян або потрапляння в 
полон, організація відбору зразків біологічного 
походження в близьких родичів зниклих, призначення 
молекулярно-генетичних експертиз, заведення ОРС 
«Розшук», тощо. 

Крім того, в поточному році Головною військовою 
прокуратурою розглянуто в межах компетенції лист 
Нацполіції щодо орієнтування слідчих військових 
прокуратур та СБУ на обов’язкове направлення до 
ДНДЕЦК МВС копій висновків молекулярно-
генетичних експертиз, якими встановлено ДНК-профілі 
осіб, загиблих в зоні АТО, для їх поміщення в ЦОГОЛ 
та перевірки на предмет збігу з ДНК-профілями родичів 
безвісти зниклих осіб.  

Головною військовою прокуратурою до військових 
прокуратур регіонів та військової прокуратури сил АТО 
спрямовано відповідний лист-орієнтування. 

Аналогічний лист направлено до Головного слідчого 
управління СБУ, управлінням нагляду за додержанням 
законів органами СБУ, Департаменту нагляду у 
кримінальному провадженні ГПУ, наголошено на 
вдосконаленні процесу ідентифікації осіб, з 
використанням всіх доступних засобів. 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

З метою підвищення ефективності розшуку осіб 
затверджено наказ Національної поліції від 02.02.2016 
№ 88 «Про забезпечення ефективності розшукової 
роботи підрозділів кримінальної поліції», в якому 
зазначено про негайне, внесення до ІІПС фактів 
безвісного зникнення громадян та проведення 
першочергових заходів з їх розшуку. В подальшому 
організація розшуку здійснюється згідно Інструкції з 
організації розшуку підозрюваних, обвинувачених 
(підсудних) осіб, які ухиляються від відбування 
кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та 
встановлення осіб невпізнаних трупів, затвердженою 
наказом МВС від 05.01.2005 № 3дск. 

Крім того, при СБУ утворено Об’єднаний центр з 
координації пошуку звільнення незаконно позбавлених 
волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження 
безвісти зниклих осіб у районі проведення АТО, який 
координує діяльність СБУ, Міністерства внутрішніх 
справ України, Міністерства оборони України, Збройних 
Сил України, Національної гвардії України, 
Національної поліції України, Державної прикордонної 
служби України, Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, а також (за згодою) громадських 
об’єднань та фізичних осіб з питань пошуку, звільнення 
незаконно позбавлених волі осіб, заручників, 
установлення місцезнаходження безвісти зниклих осіб, 
пошуку та повернення тіл загиблих у районі проведення 
АТО. 

Також, в п. 13 Розділу 1 доручення Національної поліції 
України від 01.08.2016 № 8383/01/14-2016 «Про 
підвищення ефективності розшуку підозрюваних, 
безвісно зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних 
трупів» забезпечено організацію роботи із своєчасного 
внесення до ЄРДР відомостей про фати зникнення 
громадян, їх викрадення або потрапляння в полон на  
території проведення АТО та взаємодію з Об’єднаним 
центром. 

Підготовлено та направлено до ГУНП в 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, 
областях та місті Києві доручення НПУ «Про 
вдосконалення роботи з розслідування фактів зникнення 
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безвісти та викрадення громадян, ідентифікації 
невпізнаних трупів, виявлених на території проведення 
АТО» (№ 13254/02/24-2016 від 02.12.2016). 

ДКР розроблено Наказ Національної поліції від 
02.02.2016 № 88 «Про забезпечення ефективності 
розшукової роботи підрозділів кримінальної поліції» 

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

ДНДЕКЦ, 
Національна 

поліція 

До 01.07.2016 В ДНДЕКЦ розроблено та направлено до ГСУ НП та 
територіальних підрозділів Експертної служби 
Методичні рекомендації з організації проведення 
відбору зразків біологічного походження в близьких 
осіб зниклих безвісти та призначення молекулярно-
генетичної експертизи, проведення заходів з розшуку 
зазначених громадян та реагування за фактами 
зникнення безвісти людей у районах проведення 
антитерористичної операції (№№ 19/10-6180, 19/10-6179 
від 30.06.2016). 

П.п. 2 п. 1 
Плану КМУ 

4) У межах компетенції взяти участь у створенні Мін’юстом 
нормативно- правової бази з питань запровадження 
механізму імплементації Європейської конвенції щодо 
відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів 
(утворення загальнодержавного фонду відшкодування 
збитків потерпілим від злочинів, пов’язаних з насильством, 
який гарантуватиме відшкодування шкоди потерпілим від 
таких злочинів (у тому числі їх сім’ям) у разі неможливості 
отримання компенсації від осіб, які вчинили такі злочини, з 
передбаченням, що формування такого фонду здійснюється 
за рахунок надходжень від виконання покарань у вигляді 
штрафу та виправних робіт, а також за рахунок коштів 
державного бюджету. 

Національна 
поліція, 

ДНДІ.ДЮЗ 

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

У межах компетенції готові взяти участь, після 
надходження відповідного проекту документу. 

П.п. 4 п. 1 
Плану КМУ 

7) Здійснити комплекс необхідних організаційно-
управлінських заходів з метою включення до програм 
професійного навчання та післядипломної освіти 
поліцейських та відповідних програм навчання працівників 
Державної прикордонної служби України та 
військовослужбовців Національної гвардії України 
окремого предмету з питань стандартів та практики 
Європейського суду з прав людини у справах проти України 
щодо порушення процесуальних аспектів статей 2 і 3 
Європейської конвенції про захист прав людини і 

ДПООНД, 
Національна 

поліція, АДПС, 
ГУ НГУ 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

До нормативної частини навчального плану 
первинної професійної підготовки поліцейських, яких 
вперше прийнято на службу до поліції, включено 
предмет «Забезпечення прав і свобод людини. Свобода 
від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що 
принижує гідність, поводження чи покарання. Практика 
Європейського суду з прав людини».  

У нормативній частині навчально-тематичного 
плану підвищення кваліфікації поліцейських 
передбачено вивчення теми «Права людини. 
Верховенство права. Конституціаналізм». 

П.п. 3 п. 2 
Плану КМУ 
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основоположних свобод. Крім цього, в системі функціональної підготовки, 
що є складовою службової підготовки поліцейських, 
організовано систематичне вивчення питань щодо 
практики Європейського суду з прав людини у справах 
проти України. 

До програм вивчення навчальних дисциплін 
«Конституційне право України»; «Міжнародне право»; 
«Міграційне право»; «Адміністративно-правові 
проблеми діяльності Державної прикордонної служби 
України»; «Актуальні проблеми міжнародного права»; 
«Право Європейського Союзу»; «Конституційні 
свободи, права та обов’язки громадянина», включено та 
переопрацьовано положення, які стосуються вивчення 
змісту та порядку застосування положень Європейської 
конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод в світлі дотримання стандартів та практики 
Європейського суду з прав людини у справах проти 
України щодо порушення процесуальних аспектів 
статей 2 і 3 згаданої Конвенції. 

Також ці питання включені в  Програму підготовки 
«Молодший інспектор прикордонної служби» в рамках 
пілотного проекту «Нове обличчя кордону» та в 
Програму допідготовки військовослужбовців в рамках 
пілотного проекту «Нове обличчя кордону» в 
навчальний предмет «Правова підготовка». 

Зазначені положення також відображені у курсі 
дистанційного навчання для підрозділів по роботі з 
іноземцями та адміністративного провадження органів 
охорони державного кордону України «Дотримання 
прав людини при здійсненні адміністративно-
юрисдикційної діяльності». 
ГУ НГУ повідомляється, що в ході проведення заходу 

планується створити дорожню карту до 2022 року яка 

буде мати мету : 

змінення поглядів щодо створення умов для ефективної 

та якісної підготовки та підвищення кваліфікації 

військових фахівців; 

обговорення умов для переходу на підготовку 

військових кадрів за стандартами НАТО;  

обговорення можливості допомоги  щодо вдосконалення 
матеріально-технічної бази вищих військових 
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навчальних закладів та військових навчальних 
підрозділів сучасними навчально-тренувальними 
системами і комплексами, тренажерно -імітаційними 
засобами. 

 

ВНЗ МВС у професійних навчальних програмах 
підвищення кваліфікації (спеціалізації) працівників 
МВС, Національної поліції України, органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, на яких 
покладено обов’язки з питань запобігання та протидії 
корупції, у змісті таких навчальних дисциплін, як: 
«Права людини. Верховенство права. 
Конституціоналізм», «Толерантність та недискримінація 
у роботі патрульних», «Толерантність та 
недискримінація», «Партнерство правоохоронних 
органів та суспільства», «Сучасні тенденції закріплення 
правового статусу людини і громадянина в 
національному і міжнародному праві», «Міжнародні 
стандарти у сфері регламентації правового статусу 
біженців та їх інтеграція в національне законодавство», 
«Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в 
Україні», «Правовий статус біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту в Україні», 
«Забезпечення права осіб, які звернулися за захистом на 
вивчення державної мови та отримання освіти 
біженцями та особами, які отримали додатковий захист» 
– передбачено вивчення питань стандартів та практики  
Європейського суду з прав людини у справах проти 
України щодо порушення процесуальних аспектів 
статей 2 і 3 Європейської конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод. 

Усього навчально-тематичними планами на курсах 
підвищення кваліфікації з питань захисту прав людини 
заплановано вивчення навчальних дисциплін в обсязі 
понад – 376 годин. 

Також, зазначенні питання розглядаються під час 
викладання на факультеті Національної гвардії України 
ННІ № 3 Національної академії внутрішніх справ 
дисципліни «Практична психологія» (тема 
«Психотерапія). 

До професійних програм підвищення кваліфікації 
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працівників Національної поліції України (патрульних, 
дільничних офіцерів, інспекторів та спеціальних агентів 
кіберполіції, слідчих) включені теми: «Права людини», 
«Верховенство права», «Конституціоналізм», 
«Міжнародні стандарти у сфері прав людини», «Свобода 
від катувань», «Свобода та особиста недоторканість», 
«Право на приватність». 

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

Національна 
поліція,  

АДПС, ГУ 
НГУ, ДІТ 

Постійно до 
завершення АТО 
на території 
Донецької та 
Луганської 
областей 

Продовжується обмін інформацією з Об’єднаним 
центром при СБУ. 

Протягом 11 місяців 2016 року опрацьовано за 
наданими списками та передано до Об’єднаного центру 
при СБУ інформацію щодо понад 3 тис. осіб. Контактна 
особа – провідний спеціаліст 8-го відділу штабу АТЦ 
при СБУ Вельган І.М. 

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

Станом на  IV квартал 2016 року підтвердженої 
інформації про військовослужбовців ДПСУ, які 
насильно утримуються незаконними збройними 
формуваннями, не отримано. Останній 
військовослужбовець ДПСУ був звільнений з полону 
29.12.2014 року. Обмін інформацією з Міжвідомчим 
центром допомоги громадянам при СБУ з питань 
звільнення полонених, заручників, віднайдення зниклих 
безвісти осіб здійснюється на постійній основі. 
 

З метою організації роботи щодо звільнення із 

заручників та розшуку безвісно зниклих в Головному 

управлінні Національній гвардії України налагоджено 

співпрацю з: 

Об’єднаним центром з координації пошуку, звільнення 

незаконно поз-бавлених волі осіб, заручників та 

встановлення місцезнаходження без-вісти зниклих у 

районах проведення антитерористичної операції; 

управлінням цивільно-військового співробітництва МО 

України;  

П.п. 4 п. 3 

Плану КМУ 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

волонтерськими організаціями. 

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

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

Національна 
поліція 

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

У разі одержання інформації готові взяти участь в її 
реєстрації та розслідуванні у межах компетенції. 

П.п. 5 п. 3 
Плану КМУ 

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

Національна 
поліція, АДПС, 

ГУ НГУ 

Постійно до 
завершення АТО 
на території 
Донецької та 
Луганської 
областей 

Регіональними представниками відділу уповноважених 
Голови з дотримання прав людини в поліцейській 
діяльності УЗПЛ в Донецькій та Луганській областях 
проводяться регулярні заняття для працівників поліції з 
профільної теми. 

Постійно вживаються заходи, спрямовані на 
недопущення порушення прав людини, норм 
міжнародного гуманітарного права з боку 
підпорядкованих підрозділів, які беруть участь у 
проведенні антитерористичної операції. 

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

П.п. 5 п. 3 

Плану КМУ 

14) Спільно з Міноборони, Мініяфраструкгури, 
Мінсоцполітики, Мін'юстом, МОЗ, МОН і обласними 
державними адміністраціями забезпечити 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 за потреби до 
інших законів щодо надання необхідної допомоги людям з 

ДСНС, 
Національна 

поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця ІV 
кварталу 2016 
року 

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 

П.п. 1 п. 5 

Плану КМУ 
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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. 

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 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 

17) Спільно з Міноборони, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, 
Мін’юстом, МОЗ, МОН забезпечити розроблення та подання 
на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-
правового акта щодо визначення порядку евакуації людей з 
інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, 
опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, 
психічними розладами, та інших маломобільних груп 
населення (їх близьких), у тому числі тих, які перебувають у 
закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та 
соціального захисту, із зони надзвичайної ситуації або зони 
можливого ураження населення з передбаченням, що їх 
переселення здійснюється в пристосовані до їх потреб 
(максимально доступні) приміщення та будинки, розробити і 

ДСНС, 
Національна 

Поліція, ДМС, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця І 
кварталу 2017 
року 

Евакуацію людей з інвалідністю передбачено пунктом 8 

статті 33 Кодексу цивільного захисту України, де, 

зокрема, зазначено, що часткова евакуація проводиться 

для вивезення категорій населення, яке за віком чи 

станом здоров’я у разі виникнення надзвичайної 

ситуації не здатне самостійно вжити заходів щодо 

збереження свого життя або здоров’я, а також осіб, які 

відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) 

таких осіб. 
гідно з пунктом 40 Порядку проведення евакуації у разі 

загрози виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, 

П.п. 4 п. 5 
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видати в установленому порядку в разі потреби необхідні 
нормативно-правові акти з відповідних питань. 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 жовтня 2013 р. № 841, комісія з питань евакуації, 

яка утворюється місцевими державними 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування, 

організовує оповіщення, евакуацію та прибуття на збірні 

пункти евакуації непрацюючого населення, зокрема 

інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-

рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними 

розладами за місцем проживання. 
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. 
Конкретні заходи щодо проведення евакуації людей з 

обмеженими можливостями та осіб, які їх 

супроводжують, визначаються в 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 державні 

адміністрації та Київська міська державна адміністрація 

надали інформацію щодо впровадження цих заходів. 
Детальний механізм реалізації заходів з евакуації 

населення, в тому числі людей з інвалідністю, викладено 

окремим розділом у проекті 
ДСТУ ХХХХ: 201__Безпека у надзвичайних ситуаціях 

Евакуація населення, який проходить експертизу у 

Державному підприємстві «Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»). 
Крім цього, на виконання пункту 16 статті 33 Кодексу 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

цивільного захисту України ДСНС підготовлено проект 

наказу МВС «Про затвердження Методики планування 

заходів з евакуації», в якому, у тому числі, відображена 

специфіка евакуації людей з інвалідністю. На цей час 

проект зазначеного наказу готується до подання на 

розгляд та погодження МВС з подальшою реєстрацією у 

Мін’юсті. 

 
Враховуючи, що питання планування, організації і 

проведення евакуації людей з інвалідністю внормовано 

вищезазначеними нормативно-правовими актами, 

ДСНС вважає недоцільним розроблення окремого 

проекту нормативно-правового акта щодо 

визначення порядку евакуації людей з інвалідністю. 

19) 3 метою підвищення рівня обізнаності персоналу з питань 
інвалідності в межах компетенції взяти участь у 
запровадженні МОН системи тренінгів для працівників 
системи цивільного захисту, а також закладів 
пенітенціарної системи, охорони здоров'я, освіти та 
соціального захисту, в яких перебувають люди з 
інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, 
опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, 
психічними розладами, та інші маломобільні групи 
населення, за навчальною програмою щодо надання таким 
категоріям осіб допомоги в разі виникнення та/або загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій. 

ДСНС, 
Національна 

поліція, 
ДПООНД 

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

Вищими навчальними закладами МВС протягом 2-3 

кварталу 2016 року проведення системи тренінгів з 

питань інвалідності, здорового способу життя, надання 

психологічної допомоги для осіб, які перебувають у 

закладах пенітенціарної системи.  

Предметом вивчення навчальних дисципліни є «Трудове 

право», «Проблеми права соціального захисту», 

«Охорона праці в галузі». 

Для цілей реалізації права інвалідів на освіту 

забезпечено викладання наступних дисциплін: 

«Психологія ненасильницького спілкування», 

«Практикум проведення тренінгів з різних аспектів», що 

сприяють виробленню у студентів знань, навичок та 

умінь у роботі з різними категоріями клієнтів, зокрема з 

особами з обмеженими можливостями та інвалідами, які 

спрямовані на розвиток соціальної толерантності, 

взаєморозуміння, забезпечення допомоги для мінімізації 

шкоди від негативних проявів поведінки як для самих 

осіб, так і для суспільства в цілому. 

П.п. 6 п. 5 
Плану КМУ 

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

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

20) У межах компетенції взяти участь у проведенні Мін’юстом 
дослідження з метою оцінки впливу та ефективності 
законодавства з питань запобігання та абсолютної заборони 

Національна 
поліція, 

ДПООНД, 

У строки, 
погоджені з 
Мін’юстом, до 

Пропонуємо: 

1. Проводити всебічний моніторинг стану 
й динаміки суспільної свідомості, а також досвіду 

П.п. 5 п. 6 
Плану КМУ 
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катувань і жорстокого поводження з особами з інвалідністю 
відповідно до заключних зауважень Комітету ООН проти 
катувань (САТ/С/UKR/СО/6-РАRА 18 (е) та підготовці на 
розгляд Кабінету. Міністрів України пропозицій щодо 
покращення відповідної ситуації. 

ДНДІ кінця ІІІ 
кварталу 2016 
року 

роботи організацій, служб у напрямку забезпечення, 
захисту прав людей з обмеженими можливостями. 
Методологія (методи) моніторингу включає вивчення 
проблемної ситуації з використанням різних методів 
збору емпіричної інформації (соціологічних методів), а 
саме: опитування (анкетування, інтерв’ювання); аналіз 
документів (традиційний аналіз, контент-аналіз); метод 
використання статистичних показників; експертне 
опитування; інтерв’ю, фокус-групи. 

2. У контексті проблеми забезпечення 
прав людей з особливими потребами (попередження 
катувань, жорстокого поводження)  уявляється 
доцільним залучення незалежних соціологічних служб 
для проведення досліджень, результати яких 
використовуватимуться у подальшій розробці  
комплексних програм: 

– моніторинг ЗМІ (чи використовуються у ЗМІ 
матеріали щодо інвалідів; які саме ЗМІ використовують 
матеріали; чи представлено у ЗМІ точку зору самих 
інвалідів; чи відображено проблеми інвалідів відповідно 
до реального положення; чи відбулися із часом зміни у 
матеріалах ЗМІ, присвячених вказаній проблематиці, 
тощо). Аналіз вказаної інформації допоможе зрозуміти 
оцінку ставлення суспільства до інвалідів, оскільки саме 
воно виступає барометром соціально-культурних 
цінностей. У контексті інвалідності негативне ставлення 
призводить до дискримінації, формування стереотипів, 
упередженості стосовно цієї категорії населення;  

– аналіз публікацій ЗМІ вказаної проблематики 
для виявлення наявності-відсутності  просвітницько-
виховної роботи  держави  та виконання нею обов’язків 
щодо викорінення упередженості та згубних звичаїв 
стосовно людей з обмеженими можливостями, 
сприйняття їх не як суспільного «тягаря», а як  
повноправних членів суспільства, спроможних робити 
свій важливий внесок у його життєдіяльність; 

– експертне опитування членів правозахисних 
організацій, які безпосередньо стикаються з відповідною 
категорією громадян, спрямоване на з’ясування того, як 
часто і з якими саме проблемами зазначеної категорії 
населення вони мають справу (безпідставне позбавлення 
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дієздатності, немедичне застосування психіатрії або 
прецеденти каральної психіатрії), чи забезпечується 
можливість  звернення до усіх наявних засобів 
правового захисту, чи дозволяє законодавство 
ефективно вирішувати ці проблеми,  якщо ні, то яких 
змін потребує; 

– опитування представників соціальних служб, які 
працюють з особами з обмеженими можливостями, 
спрямоване на виявлення їхньої думки щодо 
ефективності законодавства, яке регламентує їхню 
діяльність, проблем і перешкод, які  мають місце в їхній 
роботі щодо вивчення потреб і надання допомоги 
категорії осіб із обмеженими можливостями, з’ясування,   
чи існують та чи  реально працюють закони,  програми, 
які б забезпечували доступ  до певного набору послуг,  
персональної допомоги для підтримки самостійного 
способу життя людьми з інвалідністю,  їхню 
затребуваність у житті місцевої громади,  чи надаються 
громадські та комунальні послуги, об’єкти рівною 
мірою з урахуванням їхніх потреб; 

– вивчення громадської думки стосовно 
проблематики, пов’язаної з інвалідами. Це має значення 
у контексті відстеження змін щодо розуміння 
суспільством положення у сфері прав інвалідів: чи 
усвідомлюється   інвалідність як вада, проблема 
людини, чи як  вада і проблема суспільства, держави, які  
не здатні  забезпечити ефективне включення у своє 
життя   громадян з особливими потребами  та 
ефективний захист їхніх прав; 

– вивчення  думки й досвіду самої цільової 
аудиторії (інтерв’ю). Виходячи із того, що самі інваліди 
краще розуміють особливості свого становища, потрібен 
моніторинг індивідуального досвіду осіб з обмеженими 
можливостями, а також організацій, що представляють 
інтереси людей з інвалідністю (ОІ), які стикалися з 
порушенням їхніх прав, жорстоким поводженням тощо. 
Для відображення реалій сфера обсягу моніторингу і 
індивідуального досвіду має бути широкою й 
охоплювати увесь спектр прав людини (громадські, 
культурні, економічні, політичні і соціальні права), а 
також питання як у публічній, так і у приватній сферах. 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

3. Привести зміст ст. 127 «Катування» 
Кримінального кодексу України у відповідність до 
закріпленого у ст. 1 Конвенції проти катувань та інших 
жорстких, нелюдських або принижуючих гідність видів 
поводження і покарання від 10 грудня 1984 року або 
використовувати відповідні положення безпосередньо, 
бо Конвенція проти катувань та інших жорстких, 
нелюдських або принижуючих гідність видів 
поводження і покарання від 10 грудня 1984 року є 
частиною законодавства. 

4. При формуванні відповідного 
законопроекту з питань запобігання та абсолютної 
заборони катувань і жорстокого поводження з особами з 
інвалідністю  пропонується подати на розгляд 
Міністерству внутрішніх справ України наступні 
пропозиції щодо покращення відповідної ситуації: 

– розробити альтернативний проект Закону 
України «Про превентивні і компенсаційні засоби у 
зв’язку з катуванням, нелюдським чи таким, що 
принижує гідність, поводженням або покаранням щодо 
засуджених та осіб, узятих під варту, та запровадження 
інституту пенітенціарних суддів» (реєстраційний номер 
4936 від 08.07.2016), передбачивши систему і механізм 
впровадження превентивних і компенсаційних засобів; 

– на базі Міністерства внутрішніх справ України 
створити програму з підготовки та підвищення 
поінформованості співробітників та фахівців стосовно 
прав осіб з інвалідністю на підставі Конвенції про права 
осіб з інвалідністю та Факультативного протоколу до 
неї; 

– видалити шляхом внесення відповідних змін з 
усіх загальнонаціональних та відомчих нормативно-
правових актів, що регулюють діяльність органів 
внутрішніх справ, зокрема в питаннях забезпечення прав 
осіб з інвалідністю, посилання на „інвалідів” або „осіб з 
обмеженими можливостями” та використати 
термінологію, що відповідає Конвенції; 

– створити групи реагування з представників 
відповідних органів                     (за напрямками 
діяльності) МВС України для проведення негайного                            
та ефективного розслідування всіх повідомлень про 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

катування людей, сексуальне насильство та 
експлуатацію жінок та дівчат з інвалідністю                            
в спеціальних закладах (СІЗО, пенітенціарних установах 
тощо), притягнення до відповідальності та належного 
покарання злочинців, а також вжити заходів для надання 
засобів захисту жертвам таких злочинів;  

– створити на рівні обласних ГУ Національної 
поліції консультативні відділи для звернення 
постраждалих від катувань, оптимізувати нормативні 
стандарти для надання доступу, у тому числі фізичного 
доступу, всім жінкам та дівчатам з інвалідністю, які 
зазнали насильства, до притулків та послуг для жертв 
домашнього насильства; 

– зобов’язати шляхом внесення відповідних змін 
у відомчі нормативно-правові акти, зокрема до 
Положення про службу дільничних інспекторів міліції в 
системі Міністерства внутрішніх справ України (наказ 
МВС від 11.11.2010 № 550), співробітників поліції 
забезпечувати безпеку всіх хлопців та дівчат з 
інвалідністю в кризових ситуаціях (районах, 
постраждалих від конфлікту на Сході України) усіма 
можливими засобами; 

– збільшити або внести до навчальних програм 
відомчих ВНЗ година для опанування відповідних 
Конвенцій та професійної підготовки державних 
службовців а всіх відповідних фахівців; 

– вжити заходів для імплементації міжнародного 
законодавства в частині забезпечення пристосування в 
місцях позбавлення волі, щоб не погіршувати умови 
утримання ув’язнених на підставі їх інвалідності; 
збільшити публікації абеткою Брайля та аудіопублікації, 
а також забезпечити наявність аудіоопису та субтитрів 
українською мовою до відео-контенту; 

– визначити перелік та склад адміністративних 
деліктів, за вчинення яких передбачена відповідальність 
за порушення прав і свобод інвалідів у сферах 
зайнятості, освітніх послуг, доступності транспортних 
засобів, житла, громадських  місць та установ, доступу  
до  інформації, внести відповідні зміни до КУпАП; 

– спрямувати зусилля на прийняття та 
впровадження Концепції сприяння  розвитку 
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інформаційної взаємодії органів внутрішніх справ, 
створення Державної  єдиної електронної бази з питань 
реалізації та захисту прав і свобод інвалідів; 

– включити до програм підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
співробітників Національної поліції окремі навчальні 
курси або доповнити навчальні дисципліни, що вже їм 
викладаються, тематикою щодо недопущення у роботі 
співробітників Національної поліції України будь-яких 
діянь, які містять склад злочину, передбаченого ст. 127 
Кримінального кодексу України;  

– у системі службової підготовки працівників 
Національної поліції систематично вивчати практику 
Європейського суду з прав людини за ст. 3 Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод. 

23)  З метою забезпечення ефективного розслідування всіх 
проявів катування та жорстокого поводження здійснити 
нормативне вдосконалення процедури дисциплінарного 
розслідування за скаргами громадян для найповнішого 
гарантування захисту права потерпілої особи на 
справедливий та ефективний розгляд з передбаченням, 
зокрема, повноправної участі заявника в проведенні 
дисциплінарного розслідування за його зверненням 
(ознайомлення з матеріалами розслідування та їх 
оцінювання, присутність під час проведення допиту осіб, 
можливість надання додаткових матеріалів на будь-якому 
етапі розслідування тощо); можливості заявника залучати 
до дисциплінарного розслідування адвоката чи іншого 
спеціаліста в галузі права, правозахисників, незалежних 
експертів; можливості відсторонення поліцейського або 
військовослужбовця від виконання своїх обов'язків на 
період проведення дисциплінарного розслідування (у 
необхідних для забезпечення його об'єктивності випадках); 
здійснення заходів із захисту заявника та інших сторін 
дисциплінарного розслідування від можливого тиску з боку 
поліцейських або військовослужбовців. 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДЮЗ, 

ДПООНД, 
ДФППМОВМ 

До кінця ІІ 
кварталу 2016 
року 

ДВБ НПУ упродовж 11 місяців 2016 року 
проведено понад 2,8 тис. упереджувально-
профілактичних заходів, у тому числі організаційних і 
практичних заходів, направлених на запобігання 
випадкам катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують людську гідність видів 
поводження з боку працівників поліції. 

Під час проведення вказаних заходів зверталася 
увага на виявлення та недопущення незаконного 
затримання громадян, нанесення їм тілесних 
ушкоджень, зберігання сторонніх предметів у 
службових приміщеннях, що можуть бути знаряддям 
тортур та катувань. 

Протягом зазначеного періоду до управлінь 
внутрішньої безпеки надійшло 1526 звернень громадян 
про порушення їх конституційних прав і свобод, у т.ч. 
382 – про спричинення тілесних ушкоджень. За 
вказаними фактами органами прокуратури розпочато 84 
кримінальних провадження, до дисциплінарної 
відповідальності притягнуто 19 працівників поліції,                     
у т.ч. 1 звільнений. 

Загалом за звітний період за матеріалами УВБ 
органами прокуратури розпочато 157 кримінальних 
проваджень, у т.ч. 93 – за спричинення громадянам 
тілесних ушкоджень, 19 – за безпідставне вилучення 
майна, 16 – за незаконне затримання громадян, 12 – за 

П.п. 9 п. 6 

Плану КМУ 
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проведення несанкціонованого обшуку, 11 – 
безпідставне притягнення осіб до кримінальної або 
адміністративної відповідальності та 6 – за катування. 

За результатами досудового розслідування по 40 
кримінальним провадженням вказаної категорії 63 
правоохоронцям (найбільше: карний розшук та 
патрульна служба) повідомлено про підозру у вчиненні 
кримінальних правопорушень, що пов’язані з 
порушенням конституційних прав та свобод громадян 
(спричинення громадянам тілесних ушкоджень – 19, 
катування та привласнення майна – по 6, незаконне 
затримання – 4, безпідставне притягнення до 
кримінальної або адміністративної відповідальності – 3, 
проведення несанкціонованого обшуку – 2). 

Робота у цьому напрямі триває та знаходиться на 
постійному контролі керівництва Департаменту. 

24) У межах компетенції взяти участь у розробленні Мін’юстом 
програми навчання щодо міжнародних стандартів 
ефективності розслідувань неналежного поводження в 
місцях несвободи для створюваного Державного бюро 
розслідувань, проведенні навчання всіх слідчих Державного 
бюро розслідувань, які займатимуться розслідуванням 
фактів неналежного поводження відповідно до зазначеної 
програми. 

ДПООНД, 
ДМСЄІ, 

Національна 
поліція 

У строки 
погоджені з 
Мін’юстом 

Оцінка стану досудового розслідування 
протиправних дій, зазначена в місцях несвободи, 
дозволяє констатувати, що попри те, що Україна 
ратифікувала Загальну декларацію прав людини, 
Європейську конвенцію про захист прав людини та 
основоположних свобод, Конвенцію ООН проти 
катувань та інші міжнародні документи, які прямо 
забороняють тортури, практика їх застосування все ще 
існує в нашій державі. 

За даними Міністерства юстиції, у минулому році 
Україна програла 14 справ у Європейському суді з прав 
людини через порушення статті 3 Європейської 
конвенції (заборона катувань). Із державного бюджету 
позивачі отримали понад 150 тисяч євро компенсації 
моральної шкоди та судових витрат.  

01 березня 2016 року набрав чинності Закон 
України «Про Державне бюро розслідувань», до 
компетенції якого віднесено, зокрема, й здійснення 
розслідування неналежного поводження в місцях 
несвободи. 

Практика показує, що розслідування в 
вищезазначених установах характеризується певною 
специфікою (це й проблема в отриманні достовірних і 
повних показань свідків, потерпілих і підозрюваних; 
особливості дій зі збереження слідів на місці події, 
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небезпека навмисного знищення яких в умовах місць 
несвободи доволі значна і т. ін.). 

Таким чином, науково-педагогічні працівники, 
задіяні у проведенні навчальних занять зі слухачами 
підвищення кваліфікації, слідчими Державного бюро 
розслідувань, які займатимуться розслідуванням фактів 
неналежного поводження, повинні висвітлювати 
проблемні питання відповідно до зазначеної програми, а 
також з метою всебічного вивчення проблемних питань, 
що виникають під час розслідування фактів 
неналежного поводження, підтримувати зв’язок з 
працівниками Державного бюро розслідувань. 

25) У межах компетенції взяти участь у розробленні Мін’юстом 
законопроекту про приведення Закону України «Про 
Національну поліцію» в частині визначення повноважень у 
відповідність до міжнародних стандартів у частині 
застосування сили, проведення обшуків, підстав для 
затримання тощо. 

Національна 
поліція, ДНДІ, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

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

Пропозицій або запитів на опрацювання питання 
не надходило. 

П.п. 1 п. 7 

Плану КМУ 

26) 3 метою виявлення та усунення факторів ризику, що можуть 
сприяти катуванню та неналежному поводженню 
забезпечити розроблення та видання нормативно-правового 
акта з питань установлення критеріїв оцінки ефективності 
діяльності Національної поліції на основі кращих 
міжнародних практик, проведення з урахуванням його 
положень дослідження громадської думки щодо якості 
роботи поліції та отримання висновків міжнародних 
організацій щодо дотримання прав людини в діяльності 
поліції, подальше проведення з визначеною вказаним 
нормативним актом періодичністю оцінки ефективності 
діяльності поліції на основі визначених критеріїв. 

ДК, 
Національна 

поліція, ДНДІ, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

Надано пропозиції до листа Департаменту 
організаційно-аналітичного забезпечення та 
оперативного реагування для  розробки політики 
(критеріїв) оцінки якості надання правоохоронних 
послуг, віднесених до сфери відповідальності МВС (від 
29.07.2016 вих. № 953/16/3-2016). 

П.п. 2 п. 7 

Плану КМУ 

28) 3 метою зменшення кількості випадків катування та 
неналежного поводження в діяльності поліції спільно із 
заінтересованими органами державної влади здійснити 
комплекс заходів, спрямованих на запровадження особистої 
картки супроводження (custody record) для затриманих 
(заарештованих) осіб, розробити та видати необхідні зміни 
до відповідних нормативно-правових актів МВС. 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

Вживаються заходи щодо розроблення та 
впровадження в діяльності Національної поліції 
інформаційної підсистеми „Утримувані в ІТТ” (custody 
record) у складі Інформаційного порталу Національної 
поліції. 

23 березня 2016 року в ізоляторі тимчасового 
тримання Головного управління Національної поліції в 
м. Києві запроваджено в тестовому режимі зазначену 
підсистему. 

Здійснюються підготовчі роботи щодо її 

П.п. 4 п. 7 
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впровадження в окремих базових ІТТ Київської, 
Львівської та Харківської областей. 

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

Національна 
поліція, АДПС, 
ДМС, ГУ НГУ 

Постійно Регулярно моніториться стан справ, пов’язаних з 
безперешкодним доступом правозахисних організацій 
до місць несвободи. 

Упродовж IV кварталу 2016 року візити НУО та 
правозахисних організацій до місць несвободи органів 
охорони державного кордону Державної прикордонної 
служби України не здійснювались.  

В Держприкордонслужбі порядок функціонування 
місць тимчасового тримання затриманих осіб 
визначений Інструкцією про порядок тримання 
затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони 
державного кордону, затвердженою наказом МВС від 
30.03.2015 № 352, зареєстрованого в Мін’юсті 
23.04.2015 за № 462/26907. 

Окрім того, відомчі місця тримання підпадають під дію 
Національного превентивного механізму в форматі 
Омбудсман +. 

ГУ НГУ інформується про дотримання 
військовослужбовцями Національної гвардії України 
вимог нормативно-правових актів щодо 
безперешкодного виконання представниками 
Уповноваженого функцій національного превентивного 
механізму; недопущення випадків порушень 
законодавства України що регламентує діяльність 
зазначених осіб. 

П.п. 5 п. 7 

Плану КМУ 

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість 

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

39) Ужити заходів щодо обладнання адміністративних будівель та 
підрозділів Національної поліції, підрозділів  Державної 
прикордонної служби та Національної гвардії України  
системами відеоспостереження із забезпеченням можливості 
централізованого збереження, перегляду в режимі віддаленого 
доступу та копіювання його в установленому законодавством 
порядку. 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДЗЗ 

До кінця I 
кварталу 2017 
року 

На 20.12.16 введено в експлуатацію 300 підсистем 
відеоспостереження (2400 відеокамер), які забезпечують 
дистанційний контроль за ситуацією в пунктах пропуску 
через державний кордон, окремими ділянками кордону 
та об’єктами підвищеної небезпеки. 

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

П.п. 2 п. 12 
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Робота триває. 

43) За сприяння Представництва Міжнародної організації з 
міграції в Україні організувати проведення семінарів для 
слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів, 
пов'язаних з торгівлею людьми. 

Національна 
поліція 

Протягом IV 
кварталу 2016 
року 

У період з 19 по 22 та 28 по 29 січня 2016 взято 
участь у практичному семінарі «Зміцнення потенціалу 
правоохоронних органів України у боротьбі з торгівлею 
людьми через посилення їх ролі в національному 
механізмі взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми», який відбувся у місті 
Харкові; 

25-26.04.2016 взято участь вступному 
практичному семінарі навчального курсу «Протидія 
торгівлі людьми: Інтерактивний навчальний курс для 
працівників правоохоронних органів України». 

26-27.05.2016 взято участь у дводенному 
практичному семінарі «Вдосконалення механізмів 
протидії торгівлі людьми: особливості виявлення та 
документування злочинів, пов’язаних з торгівлею 
людьми, взаємодія органів прокуратури, досудового 
слідства та оперативних підрозділів у кримінальних 
провадженнях за фактами торгівлі людьми». 

28.06 – 02.07.2016 у складі делегації НП України 
прийнято участь в підсумковому практичному семінарі 
навчального  курсі «Протидія торгівлі людьми: 
Інтерактивний навчальний курс для працівників 
правоохоронних органів України». 

13-14 та 19-22 липня 2016 взято участь у 
семінарах на тему: «Зміцнення зусиль України щодо 
протидії торгівлі людьми», організованих Міжнародною 
організацією з міграції в України. 

У період з 08 по 11 та 16 по 17 листопада 2016 
представником СУ ГУНП в Одеській області взято 
участь у практичному семінарі «Зміцнення потенціалу 
правоохоронних органів України у боротьбі з торгівлею 
людьми через посилення їх ролі в національному 
механізмі взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми». 

ДБЗПТЛ з метою зміцнення співпраці з 
міжнародними урядовими та неурядовими 
організаціями, за підтримки Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні та представництва МОМ в Україні 
приймається участь у семінарах, конференціях, 
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засіданнях круглих столів, а також зустрічах з 
представниками урядових і громадських організацій 
іноземних держав. 

Так, з 18 до 31 січня 2016 року в місті Харкові у 
межах проекту «Зміцнення зусиль України щодо 
протидії торгівлі людьми», що реалізується за підтримки 
Міжнародної організації з міграції               в Україні, 
проведено ряд практичних семінарів (у межах 
міждисциплінарних навчань) для представників системи 
кримінального судочинства (для підрозділів боротьби                     
зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та 
слідчих). 

25-26 квітня 2016 року у місті Львів у вступному 
практичному семінарі навчального курсу на тему: 
«Протидія торгівлі людьми: Інтерактивний навчальний 
курс для працівників правоохоронних органів України», 
який відбувся за підтримки Міністерства міжнародних 
справ Канади та МОМ в Україні (для слідчих – 25 осіб, 
та працівників БЗПТЛ ГУНП – 25 осіб) Навчальна 
програма курсу передбачає п’ять робочих тижнів  з 25 
квітня по 01 липня 2016 року (без відриву фахівців від 
виконання службових обов’язків). 

26-27 травня 2016 року в місті Києві брали участь 
у семінарі на тему: «Вдосконалення механізмів протидії 
торгівлі людьми: особливості виявлення та 
документування злочинів, пов’язаних з торгівлею 
людьми, взаємодія органів прокуратури, досудового 
слідства та оперативних підрозділів у кримінальних 
провадженнях за фактами торгівлі людьми», який 
відбувся за підтримки Міністерства міжнародних справ 
Канади та МОМ в Україні, за участю Генеральної 
прокуратури України,  Державної прикордонної служби 
України. 

28 червня по 1 липня 2016 року в місті Одеса у 
підсумковому практичному семінарі навчального курсу 
на тему: «Протидія торгівлі людьми: Інтерактивний 
навчальний курс для працівників правоохоронних 
органів України», який відбувся за підтримки 
Міністерства міжнародних справ Канади та МОМ в 
Україні (для слідчих та працівників БЗПТЛ ГУНП). 

12-13 липня 2016 року в місті Києві у 
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координаційної зустрічі суб’єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми,                    у 
рамках проекту «Поширення Національного механізму 
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми,                    в Україні». 

02 листопада 2016 року керівники підрозділів 
БЗПТЛ ГУНП в областях брали участь онлайн-
анкетуванні, яке організовано Координатором проектів 
ОБСЄ в Україні з метою підвищення ефективності 
поточного процесу навчання та якісного формування 
тематичних планів підготовки та підвищення 
кваліфікації працівників Національної поліції. 

8-17 листопада 2016 року в місті Одеса у 
навчальному семінарі в рамках проекту «Поширення 
Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи  у сфері протидії торгівлі людьми, в 
Україні». 

29-30 листопада 2016 року у навчальному 
семінарі на тему: «Боротьба з торгівлею людьми», який 
відбувся в місті Лондон (Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної Ірландії).  

З 28 листопада по 02 грудня 2016 року у тренінгу 
для працівників БЗПТЛ (15 осіб) та кіберзлочинності (5 
осіб) у рамках реалізації проекту: «Посилення 
кримінального переслідування торгівлі людьми з 
використанням інформаційних технологій в Україні» за 
участю міжнародних експертів та викладачів 
Харківського НУВС. 

44) 3 метою вдосконалення процесуальних інструментів для 
захисту прав та інтересів окремих категорій осіб, 
ефективного захисту прав працівників засобів масової 
інформації, а також створення можливостей для більш 
швидкого отримання відшкодування завданої шкоди 
розробити законопроект про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України з метою 
включення до переліку кримінальних правопорушень, 
провадження за якими можуть бути розпочаті лише на 
підставі заяви потерпілого, кримінального правопорушення, 
передбаченого статтею 171 Кримінального кодексу 
України. 

Національна 
поліція, 

ДПООНД, 
ДНДІ, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

Протягом IV 
кварталу 2016 
року 

До управління  організації роботи та методичного 
забезпечення ГСУ направлено лист про недоцільність 
включення до переліку кримінальних правопорушень, 
які можуть бути розпочаті лише на підставі заяви 
потерпілого, правопорушення передбаченого статтею 
171 Кримінального кодексу України. 

ГСУ направлено листи до Департаменту 
комунікації та Правового департаменту Національної 
поліції, а також до Департаменту персоналу, організації 
освітньої та наукової діяльності, Державного науково-
дослідного інституту, Департаменту юридичного 
забезпечення та Департаменту формування політики 
щодо підконтрольних Міністрові органів влади та 

П.п. 3 п. 15 
Плану КМУ 
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моніторингу МВС України з проханням надати 
пропозиції (листи ГСУ від 07.09.2016 № 18639/24/4/3-
2016 та № 18640/24/4/3-2016;  від 06.09.2016 № 
18460/24/4/3-2016, № 18462/24/4/3-2016, № 18463/24/4/3-
2016, № 18464/24/4/3-2016). На сьогодні, отримані 
пропозиції опрацьовуються. 

Забезпечення права на справедливий 

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

47) 3 метою сприяння ефективному дослідженню обставин 
злочинів у кримінальних провадженнях, наданню належної 
правової оцінки доказам, прийняттю законних і 
неупереджених процесуальних рішень у розумні строки 
забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України законопроекту про внесення змін і 
доповнень до Кримінального процесуального кодексу України 
з метою визначення строків проведення експертизи і 
розширення переліку підстав для її проведення. 

Національна 
поліція, 

ДПООНД 
ДНДІ, 

ДНДЕКЦ, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

В ДНДЕКЦ опрацьовано питання законодавчого 
визначення строків проведення експертизи і розширення 
переліку підстав для її проведення та направлено 
відповідні пропозиції до ГСУ НП (№ 19/7-1/9387 від 
12.09.2016). 

ГСУ направлено листи до Правового 
департаменту Національної поліції, а також до 
Департаменту персоналу, організації освітньої та 
наукової діяльності за участю Державного науково-
дослідного інституту, Державного науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру, Департаменту 
юридичного забезпечення, та Департаменту формування 
політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади 
та моніторингу МВС України з проханням надати 
конкретні пропозиції щодо розроблення та подання на 
розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про 
внесення змін і доповнень до Кримінального 
процесуального кодексу України з метою визначення 
строків проведення експертизи і розширення переліку 
підстав для її проведення (листи ГСУ від 26.08.2016 № 
17838/24/4/3-2016; від 29.08.2016 № 17838/24/4/3-2016). 

*** 

На даний час питання щодо строків проведення 
судових експертиз чітко врегульовано Інструкцією про 
призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень (затверджено наказом 
Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 у 
редакції наказу Міністерства юстиції України від 
26.12.2012 № 1950/5). Ці строки є оптимальними, 
перевіреними практикою та відповідають реаліям 
кримінального судочинства.  

П.п.2 п. 20 
Плану КМУ 
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Введення у КПК України норми, якою будуть 
встановлені «розумні строки проведення експертиз», 
може призвести до маніпулювання сторонами 
кримінального провадження в частині визначення 
наявності чи відсутності підстав для встановлення того 
чи іншого строку. 

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

Національна 
поліція, 

ДПООНД, 
ДНДІ, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

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

Пропонуємо главу 6 Цивільного кодексу України 
«Опіка і піклування» слід доповнити статтею, у якій 
передбачити в органах опіки і піклування права та 
обов’язки юридичного захисту щодо осіб зазначених 
категорій. Також  необхідно доповнити Закон України 
«Про адвокатуру» обов’язком для адвокатських 
об’єднань забезпечення відповідних адміністративно-
територіальних одиниць адвокатами з навиками роботи, 
що потрібні  для захисту вищевказаних осіб. Крім цього, 
вважаємо за необхідне створення в органах юстиції 
гарячої лінії, необхідної для юридичного 
обслуговування зазначених громадян, іноземців та 
апатридів із фізичними та психічними вадами, а також 
центрів з координації даної діяльності. Водночас також 
необхідно розробити наказ МОЗ про обов’язок 
лікарського персоналу сповіщати уповноважені органи 
про юридичні потреби даної категорії осіб. 

П.п. 2 п. 28 
Плану КМУ 

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

ДПООНД, 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДМС 

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

16.06.2016 року на базі Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ фахівцями 
відділення психологічного забезпечення було проведено 
заняття з начальниками юридичних служб та 
юрисконсультами територіальних управлінь, з’єднань, 
військових частин (підрозділів), вищих військових 
навчальних закладів, навчальних військових частин 
(центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ 
Національної гвардії України з питань психологічного 
супроводження учасників АТО, психологічної 
реабілітації тощо. 

Львівським державним університетом внутрішніх 
справ укладено угоди співпраці з установами і 
організаціями, в яких перебувають люди з інвалідністю, 
зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-
рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними 
розладами. 

Завданнями співпраці передбачено спільне 

П.п. 3 п. 28 
Плану КМУ 
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проведення заходів щодо надання вказаним  категоріям 
осіб допомоги в разі виникнення та/або загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій: психологічне 
супроводження, тренінги, консультативна допомога та 
інше. 

Серед таких установ і організацій: 

1. Центр підтримки осіб із загальними 
розладами розвитку «Відкрите серце» (м. Львів, вул. І. 
Пулюя 27, корп. 3, 79060, м. Львів). Мета і завдання 
закладу: допомога особам із загальними розладами 
розвитку, сім'ям в яких вони проживають, через надання 
освітньої, медичної, психолого-реабілітаційної, правової 
допомоги і сприяння в реалізації та захисті прав і свобод 
осіб із загальними розладами розвитку.  

Співпрацюючи з Благодійним фондом «Відкрите 
Серце», науково-педагогічні працівники разом зі 
студетами брали участь у таких заходах:  постановка 
психолого-педагогічного діагнозу; складання 
індивідуальної програми розвитку та реабілітації 
аутичної особи; надання індивідуальних консультацій 
психолога, психотерапевта, спец педагога, 
реабілітолога; долучення до розробки соціальних 
стандартів; участь у наукових розробках методів роботи 
з аутичними дітьми; організація групових занять для 
аутичних осіб та їхніх батьків; проведення занять з 
аутичними особами в домашніх умовах – “Домашня 
програма”; здійснення заходів соціальної підтримки 
сімей, що виховують аутичних дітей. 

2. Громадська організація «ЛЯРШ-
КОВЧЕГ»  (м. Львів). Мета і завдання закладу: 
соціальна і духовна підтримка осіб з розумовою 
неповносправністю, шляхом створення спільнот осіб 
неповносправних, їх сімей та волонтерів через 
залучення їх до праці, спілкування, дружніх стосунків та 
молитви, одночасно плекаючи почуття власної гідності 
та цінності їхнього життя. Відповідно до основних 
завдань організації студенти факультету № 7 
виконували волонтерську роботу, до якої входили: 

-  створення груп взаємопідтримки; 

- створення умов для самовираження та 
самореалізації розумово неповносправних осіб через 
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діяльність, творчість, духовне життя; 

- створення та обладнання робочих місць для осіб 
з особливими потребами; 

- створення безоплатних місць проживання для 
осіб з особливими потребами; 

- сприяння налагодженню контактів осіб з 
особливими потребами та їх сімей з оточенням та 
іншими сім'ями; 

- психологічна підтримка сімей; 

- проведення семінарів, конференцій та наукових 
досліджень; 

- організація навчання і тренінгів для волонтерів, 
спеціалістів та осіб з особливими потребами; 

- організація дозвілля, відпочинку, реколекцій, 
прощ та екскурсій; 

- організація і проведення культурних подій та 
акцій, концертів, виставок, свят з участю 
неповносправних осіб. 

3. Спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат № 102 ( м. Львів, вул. Пекарська, 19). У школі-
інтернат навчаються діти з відповідним діагнозом і 
такими медичними показами:легка розумова відсталість; 
помірна розумова відсталість; хвороба Дауна; органічна 
деменція різного походження, яка відповідає легкій та 
помірній розумовій відсталості, що є наслідком 
інфекційних, інтоксикаційних, травматичних та інших 
постнатальних уражень головного мозку; складна 
патологія (спеціальні класи). Спеціальна школа-інтернат 
забезпечує права дітей, які потребують корекції 
фізичного та розумового розвитку на здобуття певного 
освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом 
спеціально організованого навчально-виховного 
процесу в комплексі з корекційно-розвитковою 
роботою. У школі-інтернаті створені спеціальні умови 
для корекційної спрямованості навчально-виховного 
процесу, відновлення здоров’я, подолання порушень 
психічного та фізичного розвитку.  

Разом з психологами і соціальними працівниками 
науково-педагогічні працівники і студенти проводили 
заходи з забезпечення корекції вад розвитку 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

особистості, емоційно-вольової сфери, формування 
адекватної самооцінки, соціально-ціннісних потреб і 
мотивів діяльності, навичок та культури спілкування 
вихованців. 

4. Сектор медичного забезпечення 
Головного управління МВС України у Львівській 
області (м. Львів, вул. Замарстинівська, 233). Проходячи 
професійну та ознайомчу практики, студенти під 
керівництвом науково-педагогічних працівників та 
психологів СМЗ займались психодіагностикою 
кандидатів та працівників Національної поліції МВС 
України при професійному відборі та просуванні по 
службі.  

Не меншою увагою серед студентів-психологів 
користувались учасники бойових  дій в АТО, зокрема ті, 
які отримали інвалідність. До них застосовувались 
засоби психокорекції,  превенції та 
психоконсультування. Цією та іншою волонтерською  
роботою студенти активно займались у поза навчальний 
час. 

5. Львівський слідчий ізолятор (м. Львів, 
вул. Городоцька, 20).  Студенти, які проходили 
ознайомчу та професійну практику під керівництвом 
науково-педагогічних працівників надавали психологам 
установи у психодіагностичній, психопрофілактичній та 
психокорекційній роботі з особами з відхиленнями у 
психічному розвитку та інвалідністю.  

В рамках наставницької роботи студенти 
Львівського державного університету внутрішніх справ 
факультету №  7 Ірза Анатолій, Дмишко Назар та 
Лозинський Тарас (студенти 4-го курсу) спільно із 
психологом сектору СВПР УДПтСУ у Львівській 
області старшим лейтенантом внутрішньої служби 
Ощипок Ю.П., в період 26-30.05.2016 року провели 
спільні заняття для психологів Львівської УВП № 19, 
Львівської ВК № 48, Миколаївської ВК№ 50. 

У Львівській установі виконання покарань № 19 
студенти ознайомилися із специфікою психокорекційної 
роботи з особами, які перебувають в соціальній ізоляції; 
з робочою документацією психологів; способами 
організації роботи з новоприбулими засудженими, 
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особами взятими під варту та засудженими. 

У Львівській виправній колонії № 48 студенти 
ознайомилися із структурними особливостями установи 
та психокорекційною, індивідуально-виховною  та 
профілактичною роботами з засудженими, які 
відбувають покарання, за скоєні повторно, злочини 
середньої важкості. Забезпечили попередню розробку та 
провели  тренінгове заняття для засуджених установи на 
тему : «Я такий, який я є!» спрямованого на подолання 
почуття тривоги. В заході взяло участь 7 засуджених та 
залучено психолога установи, який перебуває на 
займаній посаді не тривалий час. 

У Миколаївській виправній колонії № 50 
студенти мали нагоду ознайомитися із структурними 
особливостями установи та специфікою роботи з 
особами, які засуджені вперше. Провели тренінгові 
заняття для засуджених установи на тему 
«Профілактика наркотичної залежності», спрямованого 
на профілактику негативних явищ в середовищі 
засуджених. В заході взяло участь 8 засуджених 
установи. Реалізовано заняття з засудженими, які 
входять до складу волонтерської групи щодо 
профілактики та недопущення самогубств на тему 
«Види суїцидальної поведінки. Діагностика схильності 
засудженого до самогубства». У заході взяло участь 6 
засуджених.  

Співпраця між  закладами ЛьвДУВС та Управлінням 
Державної пенітенціарної служби України у Львівській 
області надала можливість студентам-психологам 
ознайомитись з важливою ділянкою роботи психолога у 
сфері пенітенціарної служби, що забезпечує виконання 
покарання у вигляді позбавлення свободи та надало 
можливість ознайомитись з специфікою роботи 
психологічної служби з метою набуття практичного 
досвіду та отримання безцінного професійного досвіду у 
проведенні психологічних тренінгів серед засуджених. 

Забезпечення права на приватність 

Забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність 

50) У межах компетенції за погодженням з МОН та у взаємодії з 
іншими заінтересованими органами державної влади вжити 
заходів щодо доповнення існуючих навчальних програм і 

ДПООНД, ГУ 
НГУ, АДПС, 

ДСНС 

У строки, 
погоджені з 
МОН, до кінця 

ВНЗ МВС оновлено та доповнено відповідною 
тематикою програми навчальних дисциплін та 
спецкурсів, а саме: 

П.п. 1 п. 29 

Плану КМУ 
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планів підготовки у вищих навчальних закладах зі 
специфічними умовами навчання фахівців за напрямком 
«Право» спеціальними навчальними курсами або додатковими 
модулями з питань захисту персональних даних. 

ІІІ кварталу 2016 
року 

− Цивільне право» − темою «Особисті немайнові 
права фізичної особи»; 

− «Цивільне право та процес» − тему «Суб’єкти та 
об’єкти цивільних правовідносин» доповнено питанням: 
«Цивільно-правовий захист персональних даних 
фізичних осіб»; 

− «Цивільне право та процес» − темою «Захист 
персональних даних»; 

− «Податкове право» − темами: «Фізичні особи, 
як суб’єкти оподаткування» з питань представлення 
персональної інформації та отримання реєстраційно-
дозвільних документів та «Фінансове право»; «Правові 
засади фінансового контролю», зокрема, що стосується 
здійснення аудиторського фінансового контролю; 
«Правові основи страхування», що стосуються 
добровільного і обов’язкового страхування; «Правові 
основи банківської діяльності» з питань ідентифікації 
клієнтів банків; 

− «Режим секретності»; 

− «Законодавство України щодо реагування на 
звернення громадян»; 

− «Організація і тактика проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій»; 

− «Протидія організованій злочинності та 
корупції»; 

− «Конфіденційне співробітництво»; 

− «Організація роботи підрозділів карного 
розшуку»;  

− «Протидія злочинам загально-кримінального 
напряму»; 

− «Адміністративне право і процес» − темою 
«Форми публічного адміністрування»; 

− «Тактико-спеціальної підготовки» − темою 
«Патрульна поліція, її завдання, екіпіровка та підготовка 
до несення служби»; 

− «Цивільний захист» − темою «Організація та 
планування заходів з питань цивільного захисту»; 

− «Інформаційне забезпечення органів 
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Національної поліції»; 

− «Інформаційне право»; 

− «Інформаційні технології в правозастосовчій 
діяльності»; 

− «Інформаційні технології в психології»; 

− «Інформаційні технології проведення судових 
експертиз»; 

− «Криміналістична інформатика»; 

− «Основи інформаційної безпеки». 

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

ДІТ, ДРСДЗ, 
ДПООНД, 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС 

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

У ЛьвДУВС здійснюється в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти, відповідно з 
адміністраторами/операторами (відповідальними 
особами), які здійснюють роботу в даній базі, було 
проведено заняття, у ході якого цим особам було 
вручено Типову форму керівництва 
адміністратора/оператора (відповідальної особи) вищого 
навчального закладу щодо забезпечення безпеки 
експлуатації програмного комплексу захисту 
захищеного з’єднання під час роботи веб-сервісу 
ЄДЕБО-клієнт. Також з відповідальними особами 
постійно здійснюється навчання щодо інформації 
(новин) щодо ЄДЕБО. 

У період з 16.05.2016 до 17.10.2016 в науково-
педагогічними працівниками ОДУВС кафедри 
кібербезпеки та інформаційного забезпечення на курсах 
підвищення кваліфікації дільничних офіцерів поліції 
ГУНП в Одеській області  здійснено викладання 
навчальної дисципліни «Безпека роботи з інформацією» 
(2 години). Пройшли навчання 463 працівники. 

П.п. 2 п. 29 

Плану КМУ 

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

ДІТ, 
Національна 

поліція, АДПС, 
ДМС, ДСНС, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця IV 
кварталу 2017 
року 

Підготовлено проект наказу МВС, ДФС, «Про 
взаємодію ДФС, МВС і НПУ в питанні розшуку осіб», 
проект направлено на узгодження до ДФС (вих. від 
09.09.2016            № 10032/01/46-16), 

проект наказу НАБУ і МВС «Про взаємодію 
НАБУ, МВС та НПУ в питанні розшуку осіб», проект 
направлено до НАБУ на узгодження (вих. від 20.09.2016 
№ 10392/01/46-16). 

Проект наказу МВС «Про визнання такими, що 
втратив чинність, наказу МВС від 24.09.2012 № 825 

П.п. 2 п. 34 
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«Про затвердження Положення про інформаційну 
систему «Скорпіон» ГУБОЗ МВС України». Проект 
погоджено в НПУ, ДССЗТЗІ та направлено до  МВС 
(вих. від. 12.02.2015 № 9825/01/46-2016)   на 
узгодження. 03.11.2016 проект повернуто до НПУ без 
погодження, у зв’язку тим, що ЗУ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
реформування ОВС» від 12.02.2015 № 193-VIII 
підрозділи БОЗ, які є утримувачем (власником) ІПС 
«Скорпіон», в системі МВС ліквідовано та на цей час не 
визначено нового утримувача системи. 

Проект наказу МВС «Про затвердження 
Положення про автоматизовану інформаційну систему 
оперативного призначення ДІПКП «102». Проект 
направлено до ДСЗТЗІ та до УВРУЗПЛ (вих. від 22. 
11.2016 № 12801/02/46-2016). 

Станом на 20.12.16 в Адміністрації 
Держприкордонслужби України проведено ревізію баз 
даних, які містять персональні дані.  Результати  ревізії 
службовою запискою від 31.08.16 № 19/ВН-732 
доповіли першому заступнику Голови Служби. 

Головним центром зв’язку, автоматизації та 
захисту інформації проводиться робота по ревізії інших 
баз даних, які ведуться та використовуються в 
складових інтегрованої інформаційно-
телекомунікаційної системи «Гарт» (наказ АДПСУ від 
11.02.16 № 58-АГ). 

Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань 

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

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

Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

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

Надано пропозиції Міністерству юстиції України 
(1336/04/20-2016 від 02.02.2016) та Комітету Верховної 
Ради України з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин (1335/04/20-2016 
від 02.02.2016) до проектів Законів України «Про 
гарантії свободи мирних зібрань» (реєстр. № 3587) та 
«Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні» 
(реєстр. № 3587-1). 

П.п. 1 п. 39 
Плану КМУ 

62) Спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав 
людини (за згодою), представниками Консультативної місії 
Європейського Союзу в Україні (за згодою), міжнародних 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, ДСНС, 

Протягом III і IV 
кварталів 2016 
року 

Починаючи з серпня 2016 року спільно з КМЄС та 
ОБСЄ проведено серію тренінгів з питань забезпечення 
публічної безпеки та порядку під час проведення 

П.п. 1 п. 40 
Плану КМУ 



№ 

п/п 
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Виконавець 
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 виконання 
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1 2 3 4 5 6 

організацій (за згодою), громадських об’єднань (за згодою) 
організувати проведення в три етапи тренінгу для підготовки 
тренерів з числа працівників правоохоронних органів щодо 
вивчення міжнародних стандартів і найкращого досвіду у 
сфері охорони громадського правопорядку під час проведення 
мирних зібрань з охопленням указаними тренінгами 
представників усіх регіонів України. 

ДПООНД мирних зібрань з урахуванням міжнародних стандартів 
та найкращого досвіду в цій сфері. Загалом проведено 4 
таких тренінги в містах Києві (2), Львові та Харкові (по 
1) на яких підготовлено 72 поліцейських майже з усіх 
регіонів держави (крім Донецької та Луганської 
областей). 
ГУ НГУ:  

З 28.08 по 23.09.2016 на базі в/ч 3027 пройшли навчання 

з італійськими інструкторами  щодо вивчення 

практичного досвіду з питань підготовки о/с підрозділів 

з ОГП щодо забезпечення громадської безпеки та 

припинення масових заворушень відповідно до 

європейських стандартів. 

З 18.09 по 01.10.2016 представники НГУ взяли участь в 

практичних заходах у рамках проекту Міжнародних 

навчань Європейських сил поліції (EUPST), які 

відбудуться на базі Центру (CoESPU) м. Віченца, 

Італійська Республіка. 

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

 

Головні управління (Управління) ДСНС разом з 
територіальними органами управління МВС у межах 
компетенції взяли участь у проведенні тренінгів. 

 

Заплановано участь представників Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ у проведенні 
МВС України спільно з Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини (за згодою), представниками 
Консультативної місії Європейського союзу в Україні 
(за згодою), міжнародних організацій (за згодою), 
громадських об’єднань (за згодою) в три етапи тренінгу 
для підготовки тренерів з числа працівників 
правоохоронних органів щодо вивчення міжнародних 
стандартів і найкращого досвіду у сфері охорони 



№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

 виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

громадського порядку під час проведення мирних 
зібрань з охопленням указаними тренінгами 
представників усіх регіонів України. 

Представники ДДУВС приймали участь у круглому 
столі «Оптимізація навчально-методичного 
забезпечення підготовки поліцейських», який 
відбудеться 16 грудня 2016 року в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ. 

64) Створити в апараті Національної поліції, в кожному ГУНП, 
при ГУ НГУ та при кожному ОТУ НГУ з числа 
підготовлених відповідним чином поліцейських і 
військовослужбовців групи перемовників з питань 
забезпечення свободи мирних зібрань у кількості не менше 
трьох осіб. 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

Починаючи з червня 2016 року, спільно з КМЄС та 
поліцією Чехії розпочато підготовку перемовників з 
питань свободи мирних зібрань. Станом на 15.12.2016 
проведено 3 тренінги в містах Києві, Харкові та Львові, 
на яких підготовлено 56 поліцейських із 12 регіонів 
держави. На січень-березень 2017 року заплановано 
проведення ще 3 таких тренінгів для підготовки ще 
майже 50 поліцейських із решти регіонів держави. Крім 
того, з числа підготовлених поліцейських-перемовників 
у квітні 2017 року буде організовано підготовку 
тренерів, що дозволить запровадити зазначену практику 
в усіх регіонах у повній мірі. Водночас повідомляємо, 
що з січня 2017 року стартує пілотний проект щодо 
запровадження в ГУНП в м. Києві діяльності груп 
перемовників з питань свободи мирних зібрань. 

На даний час в НГУ дані групи не передбачені. 

На 2017 рік сплановано навчання офіцерів-психологів за 
напрямком перемовників. 

П.п. 2 п. 40 
Плану КМУ 

Забезпечення прав дитини 

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

65) У межах компетенції взяти участь у здійсненні МОН 
вивчення міжнародного досвіду щодо підходів до атестації, 
визначення критеріїв відповідності посаді соціальних, 
педагогічних та інших працівників, які працюють з дітьми, 
ужити в установленому порядку заходів щодо внесення 
необхідних змін до відповідних нормативно-правових актів. 

Національна 
поліція, 

ДПООНД, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

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

З метою вивчення міжнародного досвіду протягом 
звітного періоду у ЛьвДУВС здійснювалась постійна 
робота щодо організації міжнародної діяльності з 
діючими іноземними партнерами та налагодження 
зв’язків з новими. Зокрема розпочалося інтенсивне 
співробітництво з регіональним представництвом 
Консультативної місії Європейського Союзу (далі – 
КМЄС) в Україні. З метою ознайомлення з матеріально-
технічною базою університету та обговорення питань 
потенційного співробітництва представники Місії 
здійснили 13 робочих візитів до ЛьвДУВС. Крім того, на 

П.п. 1 п. 66 
Плану КМУ 
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базі ЛьвДУВС за сприяння КМЄС відбулися два 
криміналістичних тренінги: із вдосконалення роботи 
слідчо-оперативних груп на місці скоєння злочину та 
щодо роботи перемовників з питань свободи мирних 
зібрань. У заході взяли участь представники 
Національної поліції, науково-педагогічні працівники 
ЛьвДУВС, а також міжнародні експерти. 

Протягом звітного періоду 22 представники 
ЛьвДУВС виїжджали у закордонні відрядження, а саме: 
до Республіки Польща (17 осіб), Фінляндської 
Республіки (1 особа), Італійської Республіки (1 особа), 
Королівства Бельгія        (1 особа), Республіки Казахстан 
(1 особа), Держави Ізраїль (1 особа) – з  метою участі у 
міжнародних науково-практичних конференціях і 
семінарах (7 осіб), наукових та навчальних стажуваннях 
(4 особи),  спортивних змаганнях (9 осіб) та для 
здійснення робочих візитів (2 особи). Варто окремо 
зазначити конкурси міжнародних програм, за умовами 
яких представники ЛьвДУВС отримали змогу 
стажуватись за кордоном, а саме: проект «Наукове 
стажування + Весняна школа з англійської мови» (м. 
Гуйттіннен, Фінляндська Республіка),  Програма ім. 
Лейна Кіркланда (Республіка Польща), грант на 
стажування від Католицького університету м. Левен 
(Королівство Бельгія), міжнародний навчальний курс 
«Поліція та суспільство» (Держава Ізраїль).   

Досвід, отриманий внаслідок участі у міжнародних 
науково-практичних заходах, використовується в 
освітньому процесі при викладанні навчальних 
дисциплін для курсантів та слухачів, а також у науковій 
діяльності. Результати відряджень упроваджуються при 
підготовці курсів лекцій, написанні методичних 
рекомендацій, дисертаційних досліджень тощо. 

68) У межах компетенції взяти участь у проведенні 
Мінсоцполітики комплексного аналізу законодавства з 
питань захисту прав дитини та заходах з приведення його у 
відповідність до положень Конвенції ООН про права 
дитини з урахуванням отриманих рекомендацій та 
статистичних даних. 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики
протягом IV 
кварталу 2016 
року - IV 
кварталу 2018 
року 

07.10.2016 працівниками ГСУ взято участь в нараді у 
якій обговорено та визначено напрями співпраці про 
реалізацію положень Конвенції Ради Європи  про захист 
дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 
насильства (Ратифіковано ЗУ №4988-VI від 20.06.12) та 
реформування чинного законодавства в сфері охорони 
дитинства, яку організовано Уповноваженим 
Президента України з прав дитини  

П.п. 7 п. 66 
Плану КМУ 
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У межах компетенції взято участь в опрацюванні 
матеріалів спільної наради, яка відбулася в Офісі 
Уповноваженого Президента України з прав дитини, а 
саме: опрацьовано проекти законів України «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної 
експлуатації» (від 03.02.2015 реєстр. № 2016) та «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
гуманізації системи здійснення правосуддя у справах 
щодо неповнолітніх» (від 13.07.2015 реєстр. № 2340а), 
унесені народними депутатами України       Луценко І.С. 
та іншими. 

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

Національна 
поліція, 

ДПООНД 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

В системі нової патрульної поліції Національної поліції 
України як пілотний проект створено нову категорію 
поліцейських, які безпосередньо працюватимуть зі 
школярами у Києві, Одесі, Івано-Франківську та Львові 
(наказ НПУ «Про впровадження експерименту 
«Шкільний офіцер поліції» від 19.08.2016 № 729 та 
наказу Департаменту патрульної поліції «Про 
забезпечення реалізації експерименту «Шкільний офіцер 
поліції» від 22.08.2016 № 2450). Це пілотна 
експериментальна модель співробітництва шкіл та 
поліції. Вона направлена на вирішення проблем 
підліткової та дитячої злочинності через профілактику 
негативних явищ і правопорушень у шкільному 
середовищі.  

До методичних програм щодо проведення 
просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 
класів за програмою «Школа і поліція» включені і такі, 
що стосуються прав людини, протидії нетерпимості, 
серед яких права дитини, розв’язання конфліктів 
мирним шляхом, запобігання торгівлі людьми, 
запобігання насильству над дітьми 

П.п. 4 п. 74 
Плану КМУ 

79) Спільно з Мінсоцполітики, Міноборони, МОЗ та іншими 
заінтересованими органами державної влади забезпечити 
розроблення проекту міжвідомчого нормативно-правового 
акта щодо затвердження порядку евакуації та виселення 
дітей із зони воєнних дій та збройних конфліктів. 

ДСНС, 
Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

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”) 

П.п. 2 п. 78 
Плану КМУ 
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84) Забезпечити проведення кожного півріччя тематичних циклів 
теле- та радіопрограм, розміщення публікацій у засобах 
масової інформації, і інтернет-джерелах, проведення 
тематичних зустрічей, надання експертних коментарів, 
розміщення соціальної реклами на веб-сайтах та реалізацію 
інших форм інформування населення про забезпечення 
безпеки та благополуччя дитини, захисту її прав, акцентуючи 
увагу на стандартах безпеки та благополуччя дитини, серед 
вихованців дошкільних закладів освіти, учнівської та 
студентської молоді. 

ДК, 
Національна 

поліція, 
ДСНС, 

ДПООНД 

Постійно, 
починаючи з II 
кварталу 2017 
року 

Поліцією регулярно проводяться по країні «уроки 
безпеки» для дітлахів та дітей дошкільних установ. 

 

Навчально-науковими інститутами та 
факультетами НАВС у межах роботи юридичних клінік 
постійно проводиться інформаційно-просвітницька 
робота, тематичні зустрічі з вихованцями дошкільних 
закладів освіти, учнівською та студентською молоддю з 
питань забезпечення безпеки та благополуччя дитини, 
захисту її прав, зокрема, акцентуючи увагу на 
стандартах безпеки та благополуччя дитини, а також 
здійснюється висвітлення результатів зазначених 
заходів під час підготовки наукових публікацій у 
фахових виданнях та на веб-сайті академії. Також, з цих 
питань юридичними клініками НАВС на постійній 
основі надається безоплатна первинна допомога за 
зверненнями громадян України. 

05-12.04.2016 фахівцями академії на базі Центру 
сім’ї Дарницького району м. Києва відбувся цикл 
виїзних занять, присвячених тематиці запобігання та 
протидії домашньому насильству дільничними 
офіцерами поліції. 

Представниками Центру гендерної освіти Одеського 
державного університету внутрішніх справ із серпня до 
грудня 2016 року проведено 20 інформаційно-
просвітницьких заходів в загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладах з питань безпеки дітей для 
вчителів, учнів та їх батьків; здійснено виступ на 
місцевому телебаченні «ГРАД» з питань захисту дітей 
від насильства; у співпраці з громадськими 
організаціями підготовлено брошуру з питань 
реагування на випадки торгівлі дітьми; взято участь у 3-
х круглих столах та конференціях, присвячених 
питанням попередження домашнього насильства, 
зокрема і щодо дітей; опубліковано статтю, присвячену 
недопущенню застосування насильства з боку батьків 
щодо дітей в періодичному виданні «Здесь и сейчас». 

П.п. 6 п. 
79 Плану 
КМУ 

  



Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини 

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

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

ДПООНД, 
Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, АДПС 

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

Подано пропозиції стосовно запровадження 
навчальної дисципліни «Дотримання прав людини в 
діяльності ДПСУ» в обсязі 3 кредитів (90 годин). 

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

У навчальних центрах ДПСУ курс «Права людини» 
включено у програми підготовки молодших спеціалістів 
до навчальних предметів «Правова підготовка» та 
«Основи правових знань». 

Заплановано у 2017 році видавництво: курсу лекцій 
«Міграційне право», курсу лекцій «Актуальні проблеми 
міжнародного права», навчального посібника 
«Адміністративно-юрисдикційна діяльність в органах 
ДПСУ». 

 

У межах розробки методологічної бази для 
запровадження викладання курсу «Права людини» 
підготовлено: 

- програму та робочу програму навчальної 
дисципліни «Філософія»; 

- монографії: 

«Запобігання злочинам: кримінолого-
віктимологічна парадигма»; 

«Основні напрями удосконалення 
віктимологічного запобігання правопорушенням в 
Україні»; 

«Теоретичні та практичні засади запобігання 
сексуальній експлуатації в Україні»; 

«Протидія злочинам, пов’язаним із сутенерством 
або втягненням в заняття проституцією»; 

«Кримінально-правова характеристика злочинів у 
сфері обігу нарко-тичних засобів та психотропних 
речовин, вчинених із залученням непо-внолітніх та 
щодо неповнолітніх»; 

«Захист сімейних прав та інтересів у порядку 
непозовного цивільного судочинства»; 

П.п. 1 - 2      
п. 85 

Плану КМУ 



- мультимедійний посібник «Філософія», в якому 
у розділах «Історія філософської думки», «Філософська 
антропологія», «Соціальна філософія», «Основи 
філософії права» висвітлено філософські концепції 
обґрунтування прав людини; 

- навчальні посібники: 

«Адміністративна діяльність Національної 
поліції: навчальний посібник»; 

«Кримінальний процес: у питаннях і відповідях. 
Четверте видання, перероблене і доповнене»; 

«Правові, організаційні й тактичні засади 
співробітництва громадян з оперативними підрозділами 
Національної поліції»; 

«Організація і тактика одночасного допиту двох 
чи більше вже допитаних осіб»; 

«Реалізація принципу диференціації та 
індивідуалізації виконання покарань у кримінально-
виконавчій діяльності України»; 

«Кримінальний процес. Загальна та особлива 
частини (альбом схем)»; 

«Реалізація недоторканості права власності під 
час досудового розслідування»; 

«Міжнародний розшук та видача осіб, які 
вчинили кримінальне правопорушення»; 

«Практичне право: на попередження насильства в 
сім`ї: пілотний інтерактивний курс»; 

- збірник наукових праць «Актуальні проблеми 
психологічної та соціальної адаптації в умовах 
кризового суспільства» тощо. 

89) Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів 
для викладачів правових дисциплін навчальних закладів, де 
проходять первинну професійну підготовку поліцейські, із 
залученням наукових працівників та фахівців-практиків у 
сфері прав людини. 

Національна 
поліція, 

ДПООНД 

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

Відбуваються регулярні семінари для працівників 
поліції в регіонах з приводу дотримання прав людини в 
поліцейській діяльності 

П.п. 3 п. 85 

Плану КМУ 

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

ГУ НГУ, 
АДПС, 

Національна 
поліція, ДСНС, 

ДПООНД 

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

Консультативною місією Європейського Союзу (далі – 
КМЄС) протягом 2016 року було здійснено низку 
робочих візитів до ВНЗ. Головною метою візиту 
іноземних представників було проведення зустрічі з 
керівництвом навчального закладу щодо обговорення 
питань здійснення можливих форм співробітництва у 
майбутньому. Представникам КМЄС було доведено 
інформацію про структуру ВНЗ. Зокрема, значну увагу 
було приділено ознайомленню іноземних гостей зі 

П.п. 4 – 5, 8      
п. 85 

Плану КМУ 



здійсненням освітнього процесу у ВНЗ. 

92) У межах компетенції взяти участь у розробленні Міноборони 
методичних рекомендацій з питань міжнародного 
гуманітарного права під час виконання операцій з підтримання 
миру та безпеки. 

ГУ НГУ, 
АДПС, 

Національна 
поліція, ДСНС 

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

Національною поліцією повідомлено, що у разі 
надходження проекту методичних рекомендацій з 
питань міжнародного гуманітарного права під час 
виконання операцій з підтримання миру та безпеки, їх 
буде розглянуто та надано пропозиції. З початку 
поточного року проекту методичних рекомендацій не 
надходило. 

АДПС надано пропозиції МО щодо міжнародного 
гуманітарного права під час виконання операцій з 
підтримання миру та безпеки 

В Міноборони підготовлено проект наказу «Про 

затвердження Інструкції про порядок виконання норм 

міжнародного гуманітарного права в Збройних Силах 

України», який направлено на зовнішнє погодження до 

відповідних центральних органів виконавчої влади. 

     Станом на 27.12.2016 до Головного управління 
Національної гвардії України зазначений проект наказу 
не надходив. 

 

ДСНС у межах компетенції взяла участь у розробці 
зазначених методичних рекомендацій. Крім цього, 
ДСНС розроблено Методичні рекомендації щодо 
підготовки населення до дій в умовах загрози або 
вчинення терористичного акту, затверджені наказом 
ДСНС від 23.03.2015 № 167 

П.п. 7 п. 85 

Плану КМУ 

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

ДПООНД, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС 

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

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

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

 

П.п. 9 п. 85 

Плану КМУ 



Оновлено та доповнено відповідною тематикою 
програми навчальних дисциплін та спецкурсів, а саме: 

− «Цивільне право» − темами: «Загальна 
характеристика цивільного права України»; «Цивільні 
правовідносини»;  

− «Сімейне право» − в межах тем «Визначення 
походження дитини», «Влаштування дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування»; 

− «Трудове право» − темою «Принципи і джерела 
трудового права України»; 

− «Основи економічної теорії» − темою «Система 
розподілу доходів. Соціальна політика держави»; 

− «Фінансове право», «Правові основи 
страхування» щодо розгляду питань державного 
пенсійного страхування та соціального захисту; 

− «Міжнародно-правові стандарти з прав 
людини»; 

− «Кримінально-процесуальне доказування» та 
«Практикум із складання кримінально-процесуальних 
документів» − темами: «Процесуальні документи 
забезпечення прав учасників кримінального 
провадження»; «Процесуальні документи заходів 
забезпечення кримінального провадження»; 
«Доказування у стадії досудового розслідування»; 

− «Організація і тактика проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій»; 

− «Протидія організованій злочинності та 
корупції»; 

− «Конфіденційне співробітництво»; 

− «Організація роботи підрозділів карного 
розшуку»; 

− «Протидія злочинам загально-кримінального 
напряму»; 

− «Адміністративне право і процес» − темою 
«Суб’єкти адміністративного права»; 

− «Адміністративно-деліктний процес»; 

− «Робота працівника поліції щодо захисту прав 
та законних інтересів дітей»; 

− «Організація роботи підрозділів превентивної 
діяльності Національної поліції» − темами 
«Міжнародно-правові стандарти діяльності поліції» та 
«Організація діяльності спеціальних установ 



Національної поліції в сучасних умовах»; 

− «Організація охорони публічного порядку» − 
темою «Сили та засоби, що використовуються для 
охорони публічного порядку»; 

− «Історія та культура України» (тему «Україна та її 
культура у 17-19 ст.» доповнено питаннями захисту прав 
людини). 

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

ДПООНД, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС 

До кінця 2016 
року 

В Одеському державному університеті внутрішніх справ 
передбачено складення обов'язкових заліків для 
курсантів 1-го курсу та слухачів заочної форми 
навчання 2-го курсу з навчальної дисципліни 
«Дотримання прав і свобод людини в діяльності органів 
Національної поліції», а також для слухачів 
магістратури 1-го курсу заочної форми навчання з 
навчальної дисципліни «Захист та дотримання прав 
людини в правоохоронній діяльності». 

 

Взято до відома та опрацьовано питання, щодо 
забезпечення включення проведення оцінки знань та 
дотримання прав людини в своїй професійній діяльності 
як одного з критеріїв під час проведення атестації 
поліцейських, державних службовців та інших категорій 
атестованих працівників, інших категорій цивільного 
персоналу, що підлягає атестації, а також під час 
організації конкурсів на заміщення вакантних посад та 
просування по службі. 
Упродовж звітного періоду Типовий порядок 

проведення оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців не було затверджено 

Кабінетом Міністрів України.  

Під час проведення конкурсу на зайняття вакантної 
посади державної служби у ДМС забезпечується 
реалізація громадянами України права рівного доступу 
до державної служби шляхом оприлюднення інформації 
на офіційному веб-сайті ДМС та центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері державної служби, 
відповідно до Закону України «Про державну службу» і 
Порядку проведення конкурсу. 

Відповідно до вимог п. 312 Положення про 
проходження служби громадянами України військової 
служби в Державній прикордонній службі України, 
затвердженого Указом Президента України 

від 29.12.2009 № 1115/2009 –   атестація  

П.п. 1 п. 86 

Плану КМУ 



військовослужбовців  в  особливий  період  не 
проводиться. 

Адміністрацією Держприкордонслужби враховано та 
забезпечено проведення оцінки знань та дотримання 
прав людини у своїй професійній діяльності як одного з 
критеріїв визначення відповідності посадам під час 
проведення щорічного оцінювання службової діяльності 
держслужбовців а також під час організації конкурсів на 
заміщення вакантних посад та просування по службі. 

ГУ НГУ інформує, що за підсумками щорічного 
оцінювання складається резерв кандидатів для 
просування по службі та направлення на навчання. 

*** 

Відповідно до Закону України від 10.12.2015 № 
889-УІІІ “Про державну службу” атестація державних 
службовців не передбачається. Згідно з п. 28 Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України 

від 25 березня 2016 р. № 246, перелік тестових 
питань затверджується Нацдержслужбою разом з 
Мін'юстом та оприлюднюється на її офіційному веб-
сайті. 

Проведення оцінки знань та стану дотримання прав 
людини у своїй професійній діяльності включено як 
один з основних критеріїв під час проведення атестації 
державних службовців та працівників правоохоронних 
органів під час організації конкурсів на заміщення 
вакантних посад та просування по службі 

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

ДК, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС 

Постійно Департаментом комунікацій МВС та 
Департаментом комунікації НПУ випущено, в період з 
24.09.2016 по 23.12.2016, 88 повчальних сюжетів, які 
розповсюджуються для висвітлення на центральних 
каналах. 

ДВБ НПУ на постійній основі надаються ДК НПУ 
відповідні матеріали. 

Постійно інформується громадськість щодо 
процесу створення і становлення підрозділу поліції 
особливого призначення «КОРД» на офіційному сайті 
ДОД «КОРД»  

http://nationalpolice.com.ua/KORD/ 

на сторінці у соціальній мережі Фейсбук –  

https://www.facebook.com/KORD.NPU/?ref=bookm
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arks  

на офіційному сайті Національної поліції України 
http://www.npu.gov.ua/uk/ 

на сторінках агентства 112.ua як інформаційного 
партнера «КОРД» http://112.ua/ 

інші ЗМІ на правах задоволення інформаційних 
запитів. 

ГСУ розроблено та розміщено на відомчому сайті 
у відкритому доступі для використання в службовій 
діяльності слідчих підрозділів методичні рекомендації 
щодо організації роботи службових осіб, відповідальних 
за перебування затриманих; щодо особливостей 
забезпечення права на захист у кримінальному 
провадженні; про участь захисника на стадії досудового 
слідства. 

ГСУ взято участь в наступних заходах: у 
регіональному семінарі щодо надання міжнародної 
правової допомоги з питань протидії торгівлі людьми у 
м. Загулба (Азербайджанська Республіка);  

у круглому столі на тему: «Права людини і 
українська міліція-2015 рік», проведений Асоціацією 
українських моніторів дотримання прав людини в 
діяльності правоохоронних органів, який відбувся у 
приміщенні Секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. 

З метою підвищення рівня поінформованості 
населення щодо засобів і методів, що використовуються 
злочинцями та враховуючи потенційну небезпеку, яку 
несе в собі торгівля «живим товаром», здійснюється 
інформаційно-попереджувальна робота в рамках 
проекту «Поширення Національного механізму 
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми, в Україні».  

Представниками підрозділів боротьби зі 
злочинами, пов’язаними  з торгівлею людьми береться 
участь у підготовці відеорепортажів, статей і коментарів 
до друкованих та електронних засобів масової 
інформації з питань протидії торгівлі людьми.  

В більшості регіонів спільно з МОМ та ОБСЄ 
проводились акції, інформаційні кампанії щодо 
підвищення поінформованості населення щодо протидії 
торгівлі людьми під гаслами: «Людина - не товар», 
«Скажи рабству НІ», «Правила безпечної подорожі», 
«Захисти себе від шахрайства», «Протидія сексуальній 



експлуатації дітей в туризмі», «Поїздка за кордон – за і 
проти» та інші. 

Також упродовж листопада-грудня 2016 року 
Департаментом взято участь у розробці дизайну 
соціальної реклами щодо протидії торгівлі людьми.  

Листи щодо погодження на розміщення 30 біг-
бордів та виготовлення і розповсюдження  3000 аркушів 
соціальної рекламної (формату А-4) направлені на 
адресу Координатора з питань боротьби з торгівлею 
людьми ОБСЄ за вих. № 1729/16/1 – 2016 від 11.11.2016 
та   № 1934/16/1  2016 від 12.12.2016. 
На офіційному веб-сайті ДМС систематично 

висвітлюється інформація про права та свободи людини 

у сфері міграції. Також ведеться офіційна сторінка ДМС 

в соціальній мережі Facebook, на якій розміщуються 

зазначена інформація. 

Протягом звітного періоду на офіційному веб-сайті 

ДМС забезпечено розміщення 25 матеріалів, в яких 

висвітлено тематичні заходи інформаційного, освітнього 

та виховного характеру, здійснені територіальними 

органами ДМС у рамках виконання плану заходів з 

проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права, 

затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 31 серпня 2016 року. 

5 вересня відбулася зустріч Голови ДМС Максима 

Соколюка зі Спеціальним доповідачем ООН з питань 

прав внутрішньо переміщених осіб паном Чалока 

Бейяні. Метою зустрічі стало обговорення питань щодо 

ситуації з правами людини, зокрема правами 

внутрішньо переміщених осіб, у зв’язку із конфліктом 

на сході України. 

ДМС вживає вичерпних заходів, враховуючи існуючі 

обставини, щодо дотримання прав, свобод та законних 

інтересів внутрішньо переміщених осіб, зокрема в 

частині їх документування. 

Крім того, значна увага приділена питанням 
запровадження нових зразків паспорта громадянина 
України у формі картки та паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон, створенню Єдиного 
державного демографічного реєстру. Реалізація цих 
заходів значною мірою сприятиме полегшенню доступу 
громадян України до цих послуг. 

Адміністрацією Державної прикордонної служби 
України розроблено та реалізовано «План виконання в 



підрозділах Державної прикордонної служби України 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 
серпня 2016 року № 627-р. «Про затвердження плану 
заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня 
права» (розпорядження АДПСУ від 05.10.2016 № Т/31-
8505). 

На офіційному веб-сайті НГУ розміщені матеріали про 
проведення в підпорядкованих підрозділах НГУ тижнів 
прав людини. Протягом року організувались 
висвітлення у ЗМІ питань дотримання прав і свобод 
людини, розміщення публікацій, та матеріалів 
відповідного змісту. 

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

Разом з цим, фахівці ДСНС у межах компетенції 
надають відео- та аудіокоментарі для представників 
засобів масової інформації, беруть участь у телевізійних 
та радіопрограмах, зокрема впродовж IV кварталу 
представники ДСНС взяли участь у записі близько 450 
фахових регіональних телепрограм, що стосувалися 
питань безпеки життєдіяльності в цілому, у тому числі 
дітей. На регіональному рівні на радіо було висвітлено 
понад 3,5 тис. тем, на загальнонаціональних 
радіостанціях — близько 300 тем. На регіональному 
телебаченні висвітлено понад 3 тис. тем, на 
загальнонаціональному — понад 180 тем з питань 
безпеки життєдіяльності, у регіональних друкованих 
засобах масової інформації опубліковано близько 4 тис. 
матеріалів, у загальнонаціональних — близько 150 
матеріалів. 

На офіційному інформаційному порталі ДСНС, 
сторінці ДСНС у соціальній мережі “Фейсбук” постійно 
публікується інформація щодо порядку дій громадян на 
випадок виникнення пожежі, інших надзвичайних 
ситуацій та подій, під час ускладнення погодних умов 
(снігопад, ожеледиця, пориви вітру тощо), у разі 
виявлення підозрілих предметів із вказування контактів 
екстрених служб. Зокрема, впродовж IV кварталу на 
офіційному порталі ДСНС, а також для представників 
засобів масової інформації розповсюджувалася 



інформація щодо кількості пожеж у побуті (впродовж 
доби, від початку року) із застереженням для громадян 
не провокувати виникнення пожеж у житловому секторі 
та дотримуватися правил пожежної безпеки.  

Крім цього, рятувальники спільно з 
представниками правоохоронних органів, місцевої 
влади, із залученням засобів масової інформації 
постійно проводили інформаційно-роз'яснювальну 
роботу з громадянами з метою протидії пожежам у 
житловому секторі.  

Також тривала профілактична робота з 
громадянами щодо дотримання правил безпеки під час 
перебування на кризі. Під час проведення інформаційно-
роз'яснювальних заходів для громадян 
розповсюджувалися листівки застережливого змісту із 
алгоритмом дій на випадок різного роду надзвичайних 
подій, ситуацій, що можуть виникнути взимку на 
водоймах. Так, впродовж IV кварталу у регіонах 
України на рекламних площинах розміщено понад 1,5 
тис. банерів, постерів, розповсюджено більше 500 тис. 
екземплярів засобів наочної агітації, у територіальних 
підрозділах ДСНС розроблено 25 відеороликів. 

Під час проведення конференцій, семінарів з 
особовим складом органів та підрозділів ДСНС України, 
головами рад територіальних і функціональних 
осередків Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та 
служби цивільного захисту за участю представників 
центральних органів виконавчої влади, громадських 
ветеранських організацій обговорюються питання 
захисту прав і свобод людини. 

Також згідно з наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 20.02.2015 № 189 “Про затвердження 
Положення про організацію службової підготовки осіб 
рядового і начальницького складу служби цивільного 
захисту” в рамках службової підготовки проводиться 
вивчення питань, що стосуються прав і свобод людини. 

ДСНС на виконання Плану заходів з проведення у 
2016 році Всеукраїнського тижня права, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 
серпня 2016 р. № 627-р, та відповідно до Плану заходів з 
проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права в 
ДСНС  у період з 5 по 9 грудня 2016 року працівниками 
Юридичного управління, структурними підрозділами 
апарату ДСНС, територіальними органами, органами і 
підрозділами цивільного захисту, вищими навчальними 



закладами сфери управління ДСНС з питань реалізації і 
захисту прав людини організовано та проведено: 

виступи (публікації) у засобах масової інформації 
з питань реалізації і захисту прав людини, у тому числі 
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
внутрішньо переміщених осіб і постраждалих унаслідок 
антитерористичної операції; 

навчання, лекції, бесіди з особами рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту та 
працівниками апарату ДСНС з питань реалізації і 
захисту прав людини; 

через приймальню громадян апарату ДСНС та 
приймальні громадян територіальних органів і 
підрозділів, вищих навчальних закладів надано 
безоплатну правову допомогу малозабезпеченим 
верствам населення з питань реалізації і захисту прав 
людини; 

у навчальних закладах сфери управління ДСНС 
проведено Всеукраїнський урок “Права людини” з 
нагоди проголошення Загальної декларації прав 
людини; 

організовано розміщення на офіційних веб-сайтах 
інформаційних банерів та їх наповнення матеріалами, 
що стосуються Всеукраїнського тижня права 

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

ДПООНД, 
ДНДІ, ГУ НГУ, 
АДПС, ДСНС 

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

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

Викладачі правових дисциплін беруть участь у 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
симпозіумах та конференціях із залученням наукових 
працівників та фахівців практиків з основ міжнародного 
гуманітарного права та основ прав людини. Так, 
28.10.2016 року прийнято участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції «Протидія проявам 
тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній 
міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та 
перспективи» на базі Дніпропетровського державного 
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університету внутрішніх справ України. 

З особовим складом Кінологічного навчального центру 
проведено семінари із залученням представників 
прикордонної варти Республіки Польща на теми: «Права 
людини в роботі офіцерів Прикордонної Служби», 
«Техніка  спілкування з іноземцями», «Депортація осіб 
(з РП)  до третіх країн». 

Під час проведення конференцій, семінарів з особовим 
складом органів та підрозділів ДСНС України, головами 
рад територіальних і функціональних осередків 
Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби 
цивільного захисту за участю представників 
центральних органів виконавчої влади, громадських 
ветеранських організацій обговорюються питання 
захисту прав і свобод людини. 

 

Протягом 2015-2016 навчального року ДДУВС 
організовано та проведено близько 60 наукових заходів, 
найбільш значущим з яких є проведення у квітні 2016 
року міжнародного студентського саміту 
«Цивілізаційний вибір України: політико-правова 
парадигма і проблеми сутнісних перетворень». 

Засновниками саміту стали Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ та 
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація 
українських правників» за участю міжнародної 
громадської організації «Асоціація «Еммануїл» (м. 
Київ), Інституту законодавчих передбачень і правових 
експертиз (м. Київ), Regent university (USA), юридичної 
клініки «Істина», наукового товариства студентів, 
курсантів та слухачів.    

Крім цього проведені 10 заходів  (конференцій, 
семінарів та круглих столів) на яких обговорювалась 
проблематика дотримання прав і свобод громадян. Деякі 
з них: 

– всеукраїнська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми громадського порядку та 
безпеки»; 

– всеукраїнська науково-практична конференція 
«Правові та організаційні засади забезпечення державою 
правоохоронної функції»; 

– науково-практичний семінар «Проблеми 
формування громадянського суспільства в Україні»; 

– круглий стіл «Права людини: онтологічний та 



гносеологічний виміри»; 

23.11.2016 у рамках проведення акції у 
Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ відбувся форум на тему «Насильство у 
сім’ї як соціальна проблема». Мета проведення форуму 
– актуалізація питань насильства у сім’ї серед 
громадськості, вироблення та розповсюдження заходів, 
спрямованих на попередження та ліквідацію усіх форм 
цього явища з урахуванням позитивного досвіду 
демократичних держав світу. 

У форумі взяли участь провідні науковців, 
політики, юристи, практики, представники органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, 
зокрема, спеціалісти у сфері протидії насильства у сім’ї, 
громадських об’єднань, здобувачі вищої освіти та ін. 

Презентувала інформаційну компанію «Я проти 
насильства» Президент ГО «Ла-Страда України», д.ю.н., 
проф. (м. Київ) Катерина Левченко. Також вона 
здійснила загальний огляд Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильства щодо жінок і домашнього 
насильства та боротьба із цими явищами (Стамбульська 
конвенція). 

Проведення аналогічних наукових заходів 
заплановано також на 2016-2017 навчальний рік. 

 

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

ДРСДЗ, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС, 

ДНДІ 

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

У разі надходження відповідного законопроекту, 
ДВБ НПУ у межах компетенції буде його розглянуто та 
надано пропозиції та зауваження.  

На офіційному веб-сайті Національної поліції 
України (www.npu.gov.ua) розміщено роз’яснення з 
питань надсилання звернень з використанням мережі 
Інтернет (електронне звернення), зазначена адреса 
електронної пошти Національної поліції України 
(pg.npu@police.gov.ua) та форма подання такої категорії 
звернень. 

Крім цього, громадяни, відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», мають 
право направити запит на отримання публічної 
інформації, у тому числі із використанням мережі 
Інтернет. Відповідна адреса електронної пошти 
зазначена на веб-сайті Національної Поліції України 
(vidkrytist@police.gov.ua). 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про 
звернення громадян» усне звернення викладається 
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громадянином на особистому прийомі або за допомогою 
засобів телефонного зв’язку через визначені контактні 
центри, телефонні «гарячі лінії» та записується 
(реєструється) посадовою особою. 

Телефон Call-центру Національної поліції (0-800-
50-02-02), що працює у цілодобовому режимі, також 
розміщено на веб-сайті НПУ. 

Крім цього, на час проведення атестації особового 
складу на веб-сайті Національної поліції розміщені 
посилання, за якими громадяни мають можливість 
надати атестаційним комісіям інформацію про 
неправомірні дії поліцейських. 

До Адміністрації Держприкордонслужби України 
проект нормативно-правового акту не надходив. 

Разом з тим, інформація про керівний склад органу 
(підрозділу) охорони державного кордону, дні прийому, 
порядок подання заяв, звернень та скарг, а також про 
сферу діяльності та порядок оскарження (звернення) дій, 
бездіяльності, тощо, до вищого керівництва або суду, 
розміщується відповідно до вимог військових статутів 
Збройних Сил України в місцях прийому громадян та 
/або на контрольно-пропускних пунктах. 

Законопроект щодо обов’язкового оприлюднення 
державними органами, органами місцевого 
самоврядування, громадськими установами та 
суб’єктами господарювання в місцях прийому чи 
обслуговування громадян інформаційних матеріалів 
щодо їх прав, які стосуються сфери діяльності такого 
органу, установи чи суб’єкта, та контактних даних для 
звернення в разі їх порушення до ГУ НГУ не надходив. 

У ДСНС відповідно до вимог Закону України 
“Про звернення громадян” у Приймальні громадян 
створено усі умови щодо належного обслуговування 
громадян та забезпечено інформаційними матеріалами, 
що стосується сфери діяльності ДСНС, їх прав та 
контактними даними для звернення у разі їх порушення. 

Разом з цим, до ДСНС не надходив законопроект щодо 
обов'язкового оприлюднення державними органами, 
органами місцевого самоврядування, громадськими 
установами та суб'єктами господарювання в місцях 
прийому чи обслуговування громадян інформаційних 
матеріалів щодо їх прав, які стосуються сфери 
діяльності такого органу, установи чи суб'єкта, та 
контактних даних для звернення у разі їх порушення. У 
разі надходження відповідного законопроекту ДСНС 



візьме участь у його опрацюванні 

98) У межах компетенції вживати заходів щодо проведення 
інформаційно- просвітницької роботи в суспільстві, у тому 
числі з використанням альтернативних засобів спілкування 
та спрощеної мови, для поширення знань про права і 
свободи людини. 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС, 

ДК 

Постійно ДВБ НПУ на постійній основі надаються ДК НПУ 
відповідні матеріали. 

При спілкування з представниками ЗМІ, громадських 
організацій вживаються просвітницькі заходи. Зокрема, 
громадськість широко інформується про правові основи 
діяльності підрозділу поліції особливого призначення 
«КОРД». 

ГСУ розроблено та розміщено на відомчому сайті 
у відкритому доступі для використання в службовій 
діяльності слідчих підрозділів методичні рекомендації 
щодо організації роботи службових осіб, відповідальних 
за перебування затриманих; щодо особливостей 
забезпечення права на захист у кримінальному 
провадженні; про участь захисника на стадії досудового 
слідства. 

ГСУ взято участь в наступних заходах: у 
регіональному семінарі щодо надання міжнародної 
правової допомоги з питань протидії торгівлі людьми у 
м. Загулба (Азербайджанська Республіка);  

у круглому столі на тему: «Права людини і українська 
міліція-2015 рік», проведений Асоціацією українських 
моніторів дотримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів, який відбувся у приміщенні 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини. 

Зазначені  заходи проводяться постійно у вигляді 
відкритих столів, семінарів, брифінгів, наукових 
конференціях, а також висвітлюються на офіційному 
веб-сайті Держприкордонслужби України:  
http://dpsu.gov.ua/ua. 

Також відповідні матеріали публікуються у відомчих 
виданнях «Кордон», «Прикордонник України». 
З 23 жовтня по 6 листопада 2016 року проведено 

чергову інформаційно-психологічну акцію в зоні 

відповідальності угруповання НГУ «М» в зоні 

проведення АТО. Під час акції офіцерами проводилось 

вивчення питань протидії негативному інформаційно-

психологічному впливу на о/с угруповання НГУ «М» та 

здійснено передачу представникам місцевих громад, 

учням навчальних закладів, гуманітарної допомоги, 

отриманої від Міністерства оборони Латвії. 

В ході проведення інформаційної акцій відбувались: 

зустрічі військовослужбовців з вчителями та учнями 
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навчальних закладів, представниками місцевих громад; 

передача гуманітарної допомоги, подарунків, листів-

привітань, відео-звернень від школярів різних регіонів 

України; 

передача пам’яток, наочних посібників, навчальних 

плакатів з мінної небезпеки; 

проведення заходів військово-патріотичного виховання 

з учнями навчальних закладів. 

Заходи активно висвітлювались на місцевих та 
центральних телеканалах та в друкованих ЗМІ. 

 

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

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

Загалом, впродовж IV кварталу було проведено 
більше 300 акцій “Запобігти! Врятувати! Допомогти”, 
понад 800 тематичних заходів з питань безпеки 
життєдіяльності. 

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

Фахівці ДСНС організовують також сімейні свята 
безпеки, зокрема фестиваль “Сімейний день 



надзвичайних ситуацій”, головна мета 

якого - підвищити обізнаність громадськості з 
правилами поведінки під час надзвичайних ситуацій. 
Крім цього, рятувальники організовують інші свята 
безпеки для всієї родини 

Протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству 

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

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

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС, ДНДІ, 
ДПООНД, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 

№ 111 затверджено Державну соціальну програму 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року. 

АДПС взято участь у розроблені проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми 

та захисту постраждалих осіб». Пропозиції та 

зауваження до даного законопроекту направлено до 

Міністерства соціальної політики України за № 55/1655 

від 17.10.2016. 

П.п. 1 п. 88 
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100) Спільно з Мін’юстом, Мінсоцполітики, МОЗ, МОН та іншими 
заінтересованими органами державної влади здійснити 
перевірки повідомлень, що надійшли до Комітету ООН про 
права інвалідів, щодо наявності в Україні правопорушень у 
сфері торгівлі людьми, сексуального насильства та 
експлуатації жінок та дівчат з інвалідністю в спеціальних 
закладах та в разі підтвердження відповідної інформації 
забезпечення притягнення до відповідальності та належного 
покарання злочинців, а також ужиття заходів для падання 
захисту жертвам таких злочинів. За результатами здійснених 
заходів направити інформацію до Кабінету Міністрові України 
з висновками і пропозиціями. 

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

У разі надходження повідомлень з Комітету ООН щодо 
порушення прав інвалідів, щодо наявності в Україні 
правопорушень у сфері торгівлі людьми, сексуального 
насильства та експлуатації жінок та дівчат з 
інвалідністю в спеціальних закладах ГСУ проведе 
перевірку, за результатами якої до Кабінету Міністрів 
України подасть висновки і пропозиції. 

Повідомлень з Комітету ООН про права інвалідів щодо 
наявності в Україні правопорушень у сфері торгівлі 
людьми, сексуального насильства та експлуатації жінок 
та дівчат з інвалідністю в спеціальних закладах не 
надходило. 

Упродовж 2016 року інформації про надходження до 

Комітету ООН про права інвалідів заяв, про наявність в 

Україні правопорушень у сфері торгівлі людьми, 

сексуального насильства та експлуатації жінок та дівчат 

з інвалідністю Департаментом оперативної діяльності 

АДПС не отримувалось. 

П.п. 3 п. 88 
Плану КМУ 

101) Запровадити спеціалізацію поліцейських, військовослужбовців 
та інших категорій працівників щодо роботи з випадками 
гендерного насильства зокрема торгівлі людьми 

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС 

До кінця ІV 
кварталу 2018 
року 

В Адміністрації ДПС України відпрацьовано 
розпорядження, відповідно до якого в ДОД, ОРУ, МОРВ 
та ОРВ визначено посадових осіб, відповідальних за 
роботу за напрямком протидії торгівлі людьми та 
гендерного насильства (№ Т/55-348 від 10.03.2016). 

П.п. 4 п. 88 

Плану КМУ 

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

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС 

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики, 
не пізніше ніж 

25 листопада представники ДМС взяли участь 

формуванні Звіту з оцінки потреб України в 

удосконаленні заходів з протидії торгівлі людьми та 

незаконного ввезенню мігрантів, який було 

П.п. 5 п. 88 

Плану КМУ 



через три місяці 
з дня прийняття 
розпорядження 
КМУ про 
затвердження 
плану заходів з 
реалізації 
Національної 
стратегії у сфері 
прав людини на 
період до 2020 
року 

підготовлено GLO.ACT в Україні. 

13 грудня представники ДМС взяли участь в 

організованій ОБСЄ зустрічі з метою обговорення 

потреб і відповідних запитів України у сфері боротьби з 

торгівлею людьми та незаконним ввезенням мігрантів 

разом з МЗС, МВС, Мінсоцполітики, ГПУ, НПУ, АДПС 

та Інтерполу. 

15 грудня представники ДМС взяли участь у панельній 
дискусії, присвяченій обговоренню сучасних викликів та 
шляхів протидії торгівлі людьми, організованій ГО 
«LEAD office». 

01.09.2016 взято участь у засіданні міжвідомчої робочої 
групи з протидії торгівлі людьми Міністерства 
соціальної політики України. 

АДПС у межах компетенції забезпечено участь 

представників оперативних підрозділів у 

функціонуванні  міжвідомчої робочої групи з питань 

протидії торгівлі людьми.  

Зокрема упродовж 2016 року офіцерами оперативних 
підрозділів взято участь у засіданнях робочих груп 
(15.01.2016, 09.03.2016, 29.03.2016, 28.04.2016, 
12.05.2016, 26.05.2016, 26.07.2016, 06-07.09.2016, 
13.09.2016, 17.10.2016, 15-22.10.2016, 11.11.2016, 01-
02.12.2016 ) 

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

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС, ДК 

Постійно 
починаючи з ІІІ 
кварталу 2016 
року 

 

З метою підвищення рівня поінформованості населення 

щодо засобів і методів, що використовуються 

злочинцями та враховуючи потенційну небезпеку, яку 

несе в собі торгівля «живим товаром», здійснюється 

інформаційно-попереджувальна робота в рамках 

проекту «Поширення Національного механізму 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми, в Україні».  

Представниками підрозділів боротьби зі злочинами, 

пов’язаними  з торгівлею людьми береться участь у 

підготовці відеорепортажів, статей і коментарів до 

друкованих та електронних засобів масової інформації з 

питань протидії торгівлі людьми.  

В більшості регіонів спільно з МОМ та ОБСЄ 

проводились акції, інформаційні кампанії щодо 

підвищення поінформованості населення щодо протидії 

торгівлі людьми під гаслами: «Людина - не товар», 

«Скажи рабству НІ», «Правила безпечної подорожі», 

«Захисти себе від шахрайства», «Протидія сексуальній 

експлуатації дітей в туризмі», «Поїздка за кордон – за і 

П.п. 6 п. 88 

Плану КМУ 



проти» та інші. 

Також упродовж листопада-грудня 2016 року 

Департаментом взято участь у розробці дизайну 

соціальної реклами щодо протидії торгівлі людьми.  

Листи щодо погодження на розміщення 30 біг-бордів та 

виготовлення і розповсюдження                3000 аркушів 

соціальної рекламної (формату А-4) направлені на 

адресу Координатора з питань боротьби з торгівлею 

людьми ОБСЄ за вих. № 1729/16/1 – 2016 від 11.11.2016 

та № 1934/16/1  2016 від 12.12.2016. 

На офіційному веб-сайті ДМС систематично 

висвітлюється інформація про права та свободи людини 

у сфері міграції.  

Також ведеться офіційна сторінка ДМС в соціальній 

мережі Facebook, на якій розміщуються відповідна 

інформація. 

Проведення серед населення інформаційних кампаній 

щодо можливих ризиків потрапляння в ситуації 

насильства, торгівлі людьми та отримання 

постраждалими від гендерного насильства та торгівлі 

людьми комплексної допомоги співробітниками 

оперативних підрозділів АДПС проводились, як правило 

під час співбесід з постраждалими від даного виду 

злочину за участі представників Мінсоцполітики 

(представників відповідних підрозділів ОДА). 

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

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС 

Постійно Спільно з Мінсоцполітики здійснюється виконання 
заходів Державної соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2020 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 
2016 року № 111, яка передбачає виявлення та 
ідентифікацію жертв торгівлі людьми та надання їм 
допомоги. 
25 листопада представники ДМС взяли участь 

формуванні Звіту з оцінки потреб України в 

удосконаленні заходів з протидії торгівлі людьми та 

незаконного ввезенню мігрантів, який було 

підготовлено GLO.ACT в Україні. 

13 грудня представники ДМС взяли участь в 

організованій ОБСЄ зустрічі з метою обговорення 

потреб і відповідних запитів України у сфері боротьби з 

торгівлею людьми та незаконним ввезенням мігрантів 

разом з МЗС, МВС, Мінсоцполітики, ГПУ, НПУ, АДПС 

та Інтерполу. 

15 грудня представники ДМС взяли участь у панельній 

П.п. 2 п. 89 

Плану КМУ 



дискусії, присвяченій обговоренню сучасних викликів та 
шляхів протидії торгівлі людьми, організованій ГО 
«LEAD office». 

Відповідно до Законів України «Про протидію 

торгівлі людьми» та «Про прикордонний контроль» 

органи охорони державного кордону є суб’єктами 

протидії торгівлі людьми лише на стадії виявлення та 

попередження фактів торгівлі людьми, в тому числі і під 

час проведення та здійснення прикордонного контролю.  

Разом з тим оперативними підрозділами АДПС 
налагоджено взаємодію з відповідними підрозділами 
Мінсоцполітики України та неурядовими організаціями 
в прикордонних областях з питань виявлення та 
ідентифікації жертв торгівлі людьми з метою їх 
подальшого опитування та отримання інформації в 
інтересах оперативної протидії вищевказаному злочину. 

106) Спільно з МОН забезпечити вжиття заходів щодо 
підвищення професійного рівня поліцейських стосовно 
особливостей здійснення розслідування в кримінальних 
провадженнях щодо торгівлі людьми з приділенням 
особливої уваги відновленню та захисту прав 
постраждалих, зокрема в частині включення окремого 
навчального курсу чи окремого модуля з протидії торгівлі 
людьми до нормативної частини навчальних планів 
спеціальностей вищих навчальних закладів зі специфічними 
умовами навчання та до програм перепідготовки, 
підвищення кваліфікації та службової підготовки поза 
межами навчальних закладів. 

ДПООНД, 
Національна 

поліція 

Починаючи з IV 
кварталу 2016 
року 

З метою підвищення професійного рівня 
поліцейських до тематики занять з постійним 
атестованим складом у системі службової підготовки на 
2017 рік планується включити питання, що стосуються 
протидії торгівлі людьми та захисту прав постраждалих. 

До тематичних планів підвищення кваліфікації 
поліцейських включена дисципліна «Протидія торгівлі 
людьми», в рамках якої вивчаються наступні питання: 

1. Особливості кримінально-правової 
кваліфікації. Розмежування злочинів пов’язаних з 
торгівлею людьми від інших злочинів – для слідчих 
Національної поліції. 

2. Поняття торгівлі людьми. Міжнародне та 
національне законодавство з протидії торгівлі людьми. 
Виявлення випадків торгівлі людьми, потенційних 
жертв та постраждалих (потерпілих). Форми і методи 
попередження, виявлення та інформування за 
виявленими фактами торгівлі людьми. Дотримання прав 
людини у роботі з постраждалими. – для дільничних 
інспекторів поліції. 

Зазначений курс прослухали близько 1278 
слухачів курсів первинної професійної підготовки 
(спеціалізації) працівників підрозділів патрульної 
служби, 360 слухачів курсів підвищення кваліфікації 
патрульних Національної поліції України та 195 
слухачів курсів підвищення кваліфікації слідчих 
Національної поліції України. 

Також для вивчення в системі службової підготовки до 

П.п. 1 п. 91 
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тематики занять на 2017 рік планується включити 
питання ефективного та належного розслідування 
злочинів на ґрунті нетерпимості. 

 

У 2016 році в головних управліннях Національної 
поліції у м. Києві, областях, Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі за розслідуванням злочинів, 
пов’язаних з торгівлею людьми, закріплено 82 
практичних слідчих. 

У період з 25 квітня по 20 червня 2016 року 
Представництвом МОМ в Україні організовано 
проведення дистанційного навчального курсу «Протидія 
торгівлі людьми: Інтерактивний навчальний курс для 
працівників правоохоронних органів України», у тому 
числі для слідчих Національної поліції України, 
закріплених за розслідуванням злочинів, пов’язаних з 
торгівлею людьми. 

З метою зміцнення співпраці з міжнародними 

урядовими та неурядовими організаціями, за підтримки 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні та 

представництва МОМ в Україні приймається участь у 

семінарах, конференціях, засіданнях круглих столів, а 

також зустрічах з представниками урядових і 

громадських організацій іноземних держав. 

Так, з 18 до 31 січня 2016 року в місті Харкові у межах 

проекту «Зміцнення зусиль України щодо протидії 

торгівлі людьми», що реалізується за підтримки 

Міжнародної організації з міграції               в Україні, 

проведено ряд практичних семінарів (у межах 

міждисциплінарних навчань) для представників системи 

кримінального судочинства (для підрозділів боротьби                     

зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та 

слідчих). 

25-26 квітня 2016 року у місті Львів у вступному 

практичному семінарі навчального курсу на тему: 

«Протидія торгівлі людьми: Інтерактивний навчальний 

курс для працівників правоохоронних органів України», 

який відбувся за підтримки Міністерства міжнародних 

справ Канади та МОМ в Україні (для слідчих – 25 осіб, 



та працівників БЗПТЛ ГУНП – 25 осіб) Навчальна 

програма курсу передбачає п’ять робочих тижнів  з 25 

квітня по 01 липня 2016 року (без відриву фахівців від 

виконання службових обов’язків). 

26-27 травня 2016 року в місті Києві брали участь у 

семінарі на тему: «Вдосконалення механізмів протидії 

торгівлі людьми: особливості виявлення та 

документування злочинів, пов’язаних з торгівлею 

людьми, взаємодія органів прокуратури, досудового 

слідства та оперативних підрозділів у кримінальних 

провадженнях за фактами торгівлі людьми», який 

відбувся за підтримки Міністерства міжнародних справ 

Канади та МОМ                 в Україні, за участю 

Генеральної прокуратури України,  Державної 

прикордонної служби України. 

28 червня по 1 липня 2016 року в місті Одеса у 

підсумковому практичному семінарі навчального курсу 

на тему: «Протидія торгівлі людьми: Інтерактивний 

навчальний курс для працівників правоохоронних 

органів України», який відбувся за підтримки 

Міністерства міжнародних справ Канади та МОМ в 

Україні (для слідчих та працівників БЗПТЛ ГУНП). 

12-13 липня 2016 року в місті Києві у координаційної 

зустрічі суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми,                    у рамках проекту 

«Поширення Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми,                    в Україні». 

02 листопада 2016 року керівники підрозділів БЗПТЛ 

ГУНП в областях брали участь онлайн-анкетуванні, яке 

організовано Координатором проектів ОБСЄ в Україні з 

метою підвищення ефективності поточного процесу 

навчання та якісного формування тематичних планів 

підготовки та підвищення кваліфікації працівників 

Національної поліції. 



8-17 листопада 2016 року в місті Одеса у навчальному 

семінарі в рамках проекту «Поширення Національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи  у 

сфері протидії торгівлі людьми, в Україні». 

29-30 листопада 2016 року у навчальному семінарі на 

тему: «Боротьба з торгівлею людьми», який відбувся в 

місті Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії 

та Північної Ірландії).  

З 28 листопада по 02 грудня 2016 року у тренінгу для 
працівників БЗПТЛ (15 осіб) та кіберзлочинності (5 
осіб) у рамках реалізації проекту: «Посилення 
кримінального переслідування торгівлі людьми з 
використанням інформаційних технологій в Україні» за 
участю міжнародних експертів та викладачів 
Харківського НУВС. 

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

Національна 
поліція 

Постійно Узагальнюються відомості щодо потерпілих та свідків у 

кримінальних провадженнях передбачених ст. 149 КК 

України. 

В ГСУ на постійному контролі перебуває стан 

досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях про злочини, пов’язані з торгівлею 

людьми. 

У період з 01.01.2016 до 30.11.2016 слідчими 

підрозділами НПУ: 

- розслідувалося 265 злочинів; 

- зареєстровано 123 злочини; 

- закінчено провадження за 72 злочинами (17 – 

закрито, 55 – до суду з обвинувальним актом). 

Кримінальні провадження стосовно торгівлі людьми, 

учиненої організованими групами відсутні. 

В ГСУ на постійному контролі перебуває стан 

досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях про злочини, пов’язані з торгівлею 

людьми. 

У період з 01.01.2016 до 30.11.2016 слідчими 

П.п. 1 - 5 п. 
93 Плану 
КМУ 



підрозділами НПУ в 59 кримінальних правопорушеннях 

37 особам повідомлено про підозру. 

За інформацією слідчих підрозділів ГУНП потерпілі від 

торгівлі людьми серед національних меншин відсутні. 

В ГСУ на постійному контролі перебуває стан 

досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях про злочини, пов’язані з торгівлею 

людьми. 

Заходи щодо захисту потерпілих від торгівлі людьми та 

свідків здійснюються відповідно до Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 

1992 року № 2135-XII, Закону України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 року № 

3782-XII, та Кримінального процесуального кодексу 

України. 

За звітний період в провадженні територіальних органів 

Національної поліції знаходилось близько 3,3 тис. 

кримінальних правопорушень, передбачених статтями 

149, 300-303, 332 КК України, з яких 2,1 тис. 

правопорушень зареєстровано у звітному періоді. 

Повідомлено про підозру за 1,2 тис. кримінальними 

провадженнями. Заарештовано 49 осіб. Досудове 

розслідування закінчено за 939 тис. проваджень, з яких 

підрозділами БЗПТЛ безпосередньо розкрито – 646 або 

68,8%. 

Упродовж 2016 року підрозділами БЗПТЛ викрито 8 

організованих груп, які діяли на території Донецької 

області – 4, Київської, Одеської, Харківської та 

Полтавської областей – по 1 (з міжрегіональними 

зв’язками – 1, транснаціональними зв’язками – 1). 

Тривалість дії всіх ОГ до одного року.  

За напрямками діяльності БЗПТЛ (ст.ст. 149, 300-303, 

332 КК України) викрито 5 організованих груп, з них – 

4, що діяли у сфері суспільної моралі                 на 

територіях Донецької, Київської та Полтавської 

областей, та 1 організована група, що здійснювала 

незаконне переправлення осіб через державний кордон   

у Харківській області. 



108) Організувати проходження навчання всіма працівниками 
підрозділів боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми, ужити вичерпних заходів щодо збереження 
професійного ядра служби. 

Національна 
поліція 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

Організовано заходи з підготовки фахівців у сфері 

кримінального аналізу та аналізу ризиків, які пройшли 

для працівників ДБЗПТЛ, ДІПКП «102», ДОАЗОР НПУ 

на базі Національної академії ДПСУ ім. Богдана 

Хмельницького у три етапи: 28 березня – 09 квітня, 16-

28 травня та 30 травня – 11 червня, за підтримки 

Представництва Міжнародної організації з міграції 

(МОМ) в Україні. 

У серпні поточного року організовано проведення 

курсів з підвищення кваліфікації для 200 працівників 

територіальних підрозділів боротьби зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми, які відбулися на базі 

Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) у 

період з 12 вересня по 24 грудня 2016 року за підтримки 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні. 

П.п. 1 п. 94 
Плану КМУ 

109) Забезпечити здійснення належної співпраці з міжнародними 
урядовими та неурядовими організаціями у сфері протидії 
торгівлі людьми. 

Національна 
поліція, 
ДМСЄІ 

Постійні Протягом звітного періоду представники територіальних 

підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми брали участь у проведенні 5-ти 

засідань Робочої групи Місії Європейського Союзу по 

прикордонній допомозі Україні та Молдові (далі – 

EUBAM) щодо протидії нелегальній міграції та торгівлі 

людьми. 

Забезпечено участь територіальних підрозділів БЗПТЛ у 

спільній спеціальній прикордонній операції «Кордон – 

2016» у три етапи: підготовчій – з 11 по 20 квітня, 

основний – з 20 квітня до                                      20 

листопада, заключний – з 21 по                  31 листопада 

поточного року, яку проводять АДПСУ, НПУ, СБУ, 

ДМС, ДФС України та правоохоронні органами 

суміжних держав та європейського агентства 

«FRONTEX». 

Підготовлено та направлено матеріали до чергового 

засідання підгрупи ГУАМ з протидії торгівлі людьми та 

нелегальної міграції, яке відбулось 5-6 квітня 2016 року 

у місті Кишиніві (Молдова). Під час засідань 

здійснюється обмін інформацією про стан злочинності 

та тенденції у державах-членах ГУАМ у сфері боротьби 

з торгівлею людьми та нелегальної міграції.  

Також брали участь у черговому засіданні робочої 

підгруп з протидії торгівлі людьми та нелегальній 

П.п. 1 п. 95 
Плану КМУ 



міграції, яке відбулось 21-22 листопада 2016 року у 

приміщенні Секретаріату ГУАМ                          (м. 

Київ). 

Брали участь у 16-й Конференції Альянсу з питань 

протидії торгівлі людьми присвяченій проблематиці 

примушення до кримінальної діяльності, викликів 

розслідуванню та прав жертв торгівлі людьми, яка 

відбулась 11-12 квітня 2016 року у м. Відень (Республіка 

Австрія). Конференція щорічно проводиться Офісом 

Спеціального представника ОБСЄ та Координатора з 

питань боротьби з торгівлею людьми.  

 29-30 квітня 2016 року в місті Караганда (Республіка 

Казахстан) у республіканському семінарі на тему: 

«Обмін передовим досвідом у сфері протидії торгівлі 

людьми», який відбувся за підтримки Посольства США і 

Центру ОБСЄ в Республіці Казахстан. 

12 травня 2016 року в місті Києві брали участь у зустрічі 

з експертами GRETA з питань виконання Україною 

Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії 

торгівлі людьми за період 2014 – І квартал 2016 рр., яке 

відбулось за участю Міністерства соціальної політики 

України. 

12-13 липня 2016 року в місті Києві у координаційної 

зустрічі суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми, у рамках проекту 

«Поширення Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, в Україні». 

5 серпня 2016 року в місті Києві у зустрічі з 

Спеціальним представником і координатором ОБСЄ з 

боротьби з торгівлею людьми, послом Мадіною 

Джарбусиновою. 

19-30 вересня 2016 року представник ДБЗПТЛ у 

Щорічній нараді ОБСЄ з огляду імплементації 

зобов’язань держав-учасниць  у людському вимірі, яка 

відбулась у м. Варшаві.   

10 жовтня 2016 року у м. Києві у зустрічі з питань 

двостороннього співробітництва з дипломатом відділу 



Посольства США в Україні. 

21 жовтня 2016 року в м. Відень (Республіка Австрія) у 

Конференції з нагоди дня ЄС з протидії торгівлі людьми 

на тему «Торгівля людьми та її жертви – нові прояви», 

яку організовано Австралійською оперативною групою з 

протидії торгівлі людьми та Офісом спеціального 

представника ОБСЄ. 

26-27 жовтня 2016 року в рамках програми 

поліцейського співробітництва «Euroeast Police 

Cooperation» у семінарі з питань боротьби з торгівлею 

людьми, який відбувся у м. Стокгольм (Королівство 

Швеція). 

17 листопада 2016 року у зустрічі з представниками 

Посольства США в Україні з питань протидії торгівлі 

людьми. 

Протидія домашньому насильству 

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

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

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики, 
упродовж 2016 
року 

Україна є 17-ю державою, яка приєдналася до Конвенція 

Ради Європи Про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 

явищами (Стамбульська конвенція), підписавши 

Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року. Цей 

документ створює всеохоплюючі правові рамки захисту 

жінок від усіх форм насильства та спрямований на 

попередження та ліквідацію цього явища, а також 

передбачає міжнародний механізм моніторингу 

імплементації її положень на національному рівні.  

Слід зауважити, що Національна поліція підтримує 

ратифікацію Стамбульської конвенції Верховною Радою 

України. 

На сьогодні Проект Постанови про Звернення Верховної 

Ради України до Президента України та Кабінету 

Міністрів України з питання ратифікації Конвенції Ради 

Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 

(Стамбульська конвенції)) опрацьовується у Верховній 

Раді (зареєстровано 05.07.2016 за № 4894). 

Так, після ратифікації вказаної Конвенції та приведення 

П.п. 3 п. 96 
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у відповідність національного законодавства, 

планується затвердити оновлену Інструкцію щодо 

порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, 

молоді та спорту, центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді та відповідних підрозділів органів 

внутрішніх справ із питань здійснення заходів із 

попередження насильства в сім’ї. 

119) У межах компетенції спільно з Мінсоцполітики забезпечити 
проведення роботи з особами, які вчиняють домашнє 
насильство (включаючи забезпечення фахівцями, 
приміщеннями та ресурсами). 

Національна 
поліція 

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики, 
починаючи з ІІІ  
кварталу 2016 
року і надалі 
постійно 

З початку 2016 року ДПД Національної поліції 
України вживалося превентивних заходів щодо 
покращення на місцях роботи з попередження та 
профілактики злочинів, які пов’язані з насильством у 
сім’ї.  

У засобах масової інформації здійснюються 
виступи з роз’ясненням положень Закону України „Про 
попередження насильства в сім’ї” та повноважень 
дільничних офіцерів поліції при розгляді звернень про 
вчинення насильства у сім’ї.  

До Національної поліції протягом 2016 року 
надійшло 89,1 тис. заяв, повідомлень про вчинені 
правопорушення та інші події, пов’язані з насильством в 
сім’ї, або 2,1% від загальної кількості зареєстрованих 
заяв та повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події. 

Станом на 01.09.2016 на обліку НП перебуває 
63,8 тис. осіб (58 тис. чоловіків та 5,8 тис. жінок), які 
вчинили насильство в сім’ї. Поставлено на облік 46,6 
тис. таких осіб (42,8 тис. чоловіків та 3,8 тис. жінок). 

У 2016 році Національною поліцією розслідувано 
510 кримінальних провадження за кримінальними 
правопорушеннями, скоєними в сімейному середовищі, 
що складає 0,7% з числа зареєстрованих заяв, 
повідомлень про вчинення таких правопорушень.  

За ними виявлено 396 осіб, які вчинили 
кримінальні правопорушення, пов'язані з насильством у 
сім'ї (351 чоловіка та 43 жінки). Потерпіло від 
кримінальних правопорушень 490 осіб (99 чоловіків та 
335 жінки). 

За фактами вчинення насильства в сім’ї та 
невиконання захисного припису складено 61021 
адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП, з яких – 
10288 (16,9%) повторно. 

У судах розглянуто 9092 адміністративні 
протоколи за вчинення насильства в сім’ї, або 15% від їх 
загальної кількості. 
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За результатами розгляду зазначених протоколів 
судами прийнято наступні рішення: 601 (6,6%) – штраф, 
2471 (27,2%) – адмінарешт, 1502 (16,5%) – 
попередження, 22 (0,2%) – виправні роботи. Водночас 
4496 (49,4%) осіб звільнено від адміністративної 
відповідальності. 

Відповідно до вимог Закону України «Про 
попередження насильства в сім’ї» підрозділами 
Національної поліції 528 осіб, стосовно яких вчинено 
насильство в сім’ї, або 1,1% – від поставлених на облік, 
направлено до спеціалізованих установ для реабілітації. 
Водночас 2,7 тис. осіб, які вчинили насильство в сім’ї, 
або 5,8% – від вчинених повторно, направлено до 
кризових центрів для проходження корекційної 
програми. 

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

Національна 
поліція 

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

На сьогодні в державі діють наступні  «гарячі 
лінії» для громадян, як ймовірно потрапили в ситуацію 
торгівлі людьми: 

• Телефон довіри МВС України 044-254-76-04; 

• Лінія телефонної служби Державної 
прикордонної служби України „Довіра” 044-527-63-63; 

• Контакт-центр МЗС України з питань 
оформлення документів для виїзду за кордон 044-238-
15-50; 

• Гаряча лінія Інтерполу 044-254-98-36; 

•  Національна «гаряча лінія» із попередження 
домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної 
дискримінації Міжнародного жіночого правозахисного 
центру «Ла Страда – Україна» 0-800-500-335; 
починаючи з листопада 2012 року кожної останньої 
середи місяця з 16 до 18 години на «гарячій лінії» 
консультують представники Мінсоцполітики; 

• Національна гаряча лінія з протидії торгівлі 
людьми та консультування мігрантів, яка діє за 
підтримки Представництва МОМ в Україні 0-800-505-
501 та 527 (безкоштовно для абонентів Київстар, МТС, 
lifecell:) та Beeline). 

В деяких регіонах України діють регіональні 
«гарячі лінії» з питань протидії торгівлі людьми: 

- у Вінницькій області за рахунок обласного 
бюджету забезпечується діяльність телефонної «гарячої 
лінії», за якою можна отримати консультацію 
представників громадських організацій «Чоловіки проти 
насильства» та «Прогресивні жінки». 
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- в Донецькій області в межах роботи 
спеціалізованих формувань центрів соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді працюють 7 телефонів довіри, 
які надають послуги з питань протидії торгівлі людьми. 

- для надання допомоги потерпілим від торгівлі 
людьми та особам, які належать до груп ризику в 
зазначеній сфері, у секторі боротьби з торгівлею людьми 
та злочинами проти моральності управління карного 
розшуку ГУНП в Сумській області діє телефон довіри 
(0542-667-049); 

- в Миколаївській області при благодійному 
фонді «Любисток» діє телефонна «гаряча лінія» для 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми; 

- в Тернопільській області у центрі 
консультування мігрантів діє «гаряча лінія» з питань 
попередження торгівлі людьми; 

- у Харківській області діє регіональна 
консультативна телефонна «гаряча лінія» з протидії 
торгівлі людьми (057-714-38-50).   

Створено два навчально-тренінгові класи (по 30 
навчальних місць), на базі Київського навчального 
центру підготовки поліцейських, для проведення з 
вересня по грудень 2016 року, підвищення їх 
кваліфікації (загалом 900 працівників). На даний час 
курси пройшло вже 600 працівників та отримали 
Сертифікати «Про короткострокове підвищення 
кваліфікації» 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

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

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

Національна 
поліція, ДМС, 
ДСНС, АДПС, 

ГУ НГУ, 
ДПООНД, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

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

Забезпечено ефективну імплементацію Стратегії 

Ради Європи у сфері  гендерної рівності. 

На цей час в Державній прикордонній службі України 
проходить службу майже 5 тисяч жінок-
військовослужбовців, що становить 17% від загальної 
чисельності персоналу,  у тому числі проходять 
військову службу більше ніж 13% жінок, з них на 
посадах офіцерів 9%, осіб рядового, сержантського та 
старшинського складу 14%. Керівні посади займають 98 
жінок-офіцерів, з них 6 – в Адміністрації 
Держприкордонслужби України. 

28.10.2016 року Офіцерами Національної гвардії 
прийнято участь круглому столі «Міжнародний досвід 
інтеграції гендерних питань у сектор безпеки і оборони» 
організований Міжфракційним депутатським 
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об’єднанням «Рівні можливості» та Українським 
Жіночим Фондом. 

ДСНС готова долучитись у межах повноважень до 
розробки на законодавчому рівні стандартів щодо 
забезпечення гендерної рівності в рамках міжнародних 
стандартів. 

Попередження та протидія дискримінації 

Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації 

125) Спільно з Мін’юстом, МОЗ, Мінсоцполітики, Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини (за згодою), Комітетом 
Верховної Ради України з питань прав людини (за згодою) 
забезпечити розробку та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України законопроекту про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо вилучення з диспозиції 
статті 161 Кримінального кодексу України частини, яка 
стосується кримінальної відповідальності за дискримінацію 
(пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих 
чи непрямих привілеїв за ознаками) разом із внесенням 
відповідних змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та Цивільного кодексу України, 
передбачивши штрафи, відшкодування шкоди тощо, а також 
забезпечення покарання за злочини, скоєні з мотивів 
нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, 
релігійні переконання, сексуальна орієнтація, 
транссексуальність, інвалідність, мова (зміни до пункту 3 
статті 67, частини другої статей 115, 121, 122, 126, 127, 129, 
статті 293), декриміналізацію зараження ВІЛ та іншими 
інфекційними хворобами (статті 130 і 133 Кримінального 
кодексу України) та необхідності виділення цих захворювань з 
інших видів нанесення шкоди здоров’ю в нормах 
Кримінального кодексу України, узгодження понятійного 
апарату Кримінального кодексу України в частині кваліфікації 
різних форм та проявів нетерпимості, уніфікації термінології, 
пов’язаної з використанням терміна «нетерпимість». 

Національна 
поліція, ДЮЗ 

До кінця 

II кварталу 

2016 року 

ГСУ розпочато роботу з розроблення вказаного проекту 
Закону України та запропоновано змінити його 
редакцію на проект Закону України «Про внесення змін 
до пункту 3 статті 67 Кримінального кодексу України 
щодо узгодження понятійного апарату Кримінального 
кодексу України в частині кваліфікації різних форм та 
проявів нетерпимості, уніфікації термінології, 
пов’язаної з використанням терміна «нетерпимість» 
(лист ГСУ від 15.06.2016 № 12847/24/4/1-2016) 

Крім того, ГСУ запропоновано ініціювати перед 
Міністерством юстиції України внесення змін до 
підпункту 3 пункту 105 Плану заходів з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 
2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р, 
та викласти його у новій редакції такого змісту: 
«Спільно з Мін’юстом, МОЗ, Мінсоцполітики, 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 
(за згодою), Комітетом Верховної Ради України з питань 
прав людини (за згодою) забезпечити розроблення та 
подання на розгляд Кабінету Міністрів України 
законопроекту про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо вилучення з диспозиції статті 161 
Кримінального кодексу України частини, яка стосується 
кримінальної відповідальності за дискримінацію (пряме 
чи непряме обмеження прав або встановлення прямих 
чи непрямих привілеїв за ознаками) разом із внесенням 
відповідних змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, внесення змін до 
частини першої та другої статті 67 Кримінального 
кодексу України щодо уніфікації термінології, 
пов’язаної з використанням терміна «нетерпимість» у 
Кримінальному кодексі України, а також внесення змін 
до статей 131 і 133 Кримінального кодексу України 
щодо заміни поняття «зараження вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» на 
«інфікування збудником особливо небезпечної 
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інфекційної хвороби» та визначити термін виконання 
цього заходу до кінця ІV кварталу 2017 року (лист ГСУ 
до МВС від 02.12.2016 № 13304). З даного питання МВС 
інформувало Міністерство юстиції України листом від 
05.12.2016 № 16669/05/14-2016. 

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

Національна 
поліція, ДМС, 
АДПС, ДСНС, 

ДК 

Постійно Спільно з ГСУ та з Громадською організацією Центр 
«Соціальна дія»/ Проект «Без Кордонів» розроблено 
інформаційні плакати щодо видів дискримінації, 
покарання за неї та засобів правового захисту, які 
погоджено керівництвом НП.  

Для організації розміщення вказаних плакатів 
начальникам ГУНП у м. Києві, областях, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі  направлено 
доручення т.в.о. Голови НП України від 25.11.2016 № 
13084/02/24-2016. 

При формуванні кадрового резерву та призначенні 

на керівні посади в Державній прикордонній службі 

України забезпечено рівні умови для службового 

зростання офіцерів жіночої та чоловічої статі, створено 

безперервний процес підвищення кваліфікації офіцерів-

жінок у системі професійної підготовки. 

Продовжують вивчатися найкращі передові практики 
щодо розробки в найближчій перспективі конкретного 
механізму імплементації принципу гендерної рівності в 
Державній прикордонній службі України. 

 

Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, 
спрямовані на підвищення обізнаності особового складу 
у сфері запобігання та протидії дискримінації. При 
проведенні просвітницьких заходів постійно 
пропагуються принципи гендерної рівності і 
забезпечуються такі можливості, незалежно від віку, 
посади або спеціального звання. У ДСНС запроваджено 
єдині, гендерно-недискримінаційні умови прийняття на 
службу (навчання) жінок, її проходження та звільнення з 
ДСНС. 

Забезпечуються рівні можливості жінкам та 
чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних 
обов'язків, реалізації права на отримання соціальних 
відпусток (відпустки для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку, додаткової відпустки 
працівникам, які мають дітей, та відпустки без 
збереження заробітної плати) у порядку та на підставах, 
передбачених чинним законодавством України. 

П.п. 1 п. 106 
Плану КМУ 



При формуванні кадрового резерву на висунення 
забезпечується показник збалансованого представництва 
кандидатур кожної статі. При стажуванні осіб, які 
знаходяться у резерві, забезпечуються рівні можливості 
як чоловікам, так і жінкам 

130) 3 метою забезпечення безперешкодного доступу кожного до 

ефективних засобів правового захисту від дискримінації, 

дотримання і впровадження принципу недискримінації та 

культури поваги до різноманітності, вжиття заходів з 

подолання в суспільстві стереотипів, які призводять до 

дискримінації, забезпечити в межах компетенції спільно з 

МОН, Нацдержслужбою, Мінсоцполітики, Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини (за згодою), 

громадськими та міжнародними організаціями (за згодою) 

розроблення спеціального курсу або окремого модуля з питань 

запобігання та протидії дискримінації, недопущення 

працівниками правоохоронних органів проявів дискримінації 

стосовно уразливих груп до навчальних програм і планів 

підготовки, у тому числі первинної професійної підготовки, 

підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними 

умовами навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

поліцейських, військовослужбовців і працівників інших 

органів державної влади, діяльність яких координується через 

Міністра внутрішніх справ України, у тому числі державних 

службовців, а також для вивчення в системі службової 

підготовки, включення питання щодо заборони дискримінації 

до переліку питань для проведення атестації поліцейських, 

військовослужбовців, державних службовців та інших 

категорій працівників. 

ДПООНД,  

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС 

У строки, 

погоджені з 

МОН, 

Нацдержслужбо
ю та 
Мінсоцполітики, 
до кінця IV 
кварталу 2016 
року 

У тематичних планах підвищення кваліфікації 
поліцейських, зокрема патрульних, дільничних та 
слідчих, передбачено викладання дисципліни 
«Толерантність та недискримінація у роботі 
поліцейського», під час вивчення якої розглядаються 
наступні теми:  

1. Профілактика упереджень і стереотипів в 
роботі поліцейського.  

2. Принцип недискримінації в роботі 
поліцейського.  

3. Злочини на ґрунті ненависті.  

4. Етнічний профайлінг.  

5. Ґендерно-чутливий підхід в роботі 
поліцейського. 

Зазначений курс прослухали близько 1278 
слухачів курсів первинної професійної підготовки 
(спеціалізації) працівників підрозділів патрульної 
служби, 360 слухачів курсів підвищення кваліфікації 
патрульних Національної поліції України та 195 
слухачів курсів підвищення кваліфікації слідчих 
Національної поліції України. 

Також до тематики занять в системі службової 
підготовки з постійним атестованим складом на 2017 рік 
планується включити питання щодо заборони 
дискримінації. 

 

Запобігання правопорушенням на ґрунті 
дискримінації вимагає комплексного підходу на всіх 
рівнях державної влади, від законодавчого забезпечення 
до злагодженого механізму взаємодії правоохоронних 
органів і громадянського суспільства, а також є серед 
основних напрямків діяльності Національної поліції 
України. 

В структурі Національної поліції України в 
листопаді 2015 року створено Управління забезпечення 
прав людини. В травні 2016 року в структурі цього 
управління створено відділ уповноважених Голови з 
питань контролю за дотриманням прав людини в 

П.п. 1 - 7 п. 
107 Плану 
КМУ 



поліцейській діяльності. 

Новопризначені працівники відділу пройшли, за 
підтримки представництва Офісу Ради Європи в 
України, тренінгові навчання у сфері захисту прав 
людини. Одним із курсів тренінгу стала дисципліна 
«Толерантність та недискримінація», яку викладав 
представник Міжнародної організації міграції.  

Основним завданням працівників відділу є 
забезпечення контролю за дотриманням прав і свобод 
людини працівниками поліції при виконанні завдань, 
покладених на поліцію та реагування на виявлені 
порушення. 

Також, необхідно зазначити, що відповідний курс 
з «Толерантності та недискримінації» сьогодні є 
обов’язковим при підготовці працівників для всіх 
підрозділів Національної поліції і з цього курсу слухачі 
обов’язково складають іспит. 

Відповідно до взятих на себе Україною 
зобов’язань та на виконання п. 9 Рішення Ради Міністрів 
ОБСЄ від 02.12.2009 № 9/09 у Головному слідчому 
управлінні Національної поліції України визначено 
Національний контактний пункт від України з питань 
злочинів, учинених на ґрунті ненависті, який на 
постійній основі забезпечує взаємодію з Бюро з 
демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ з 
порушених питань, у тому числі надає необхідну 
статистичну інформацію. 

Національною поліцією України постійно 
застосовується практика вивчення матеріалів 
кримінальних проваджень за нерозкритими особливо 
тяжкими і тяжкими злочинами, де потерпілими є 
іноземці, і заслуховування керівників слідчо-
оперативних груп про хід роботи з установлення осіб, 
причетних до їх учинення. Приділяється увага 
належному реагуванню працівників територіальних 
підрозділів на звернення про вчинення злочинів 
відносно іноземних громадян та повноті заходів, 
спрямованих на їх розкриття.  

Крім того, на постійній основі забезпечується 
моніторинг інтернет-ресурсів, телеканалів і друкованих 
засобів масової інформації щодо наявності проблемних 
матеріалів у сфері міжнаціональних відношень. Також 
підтримується необхідна взаємодія зі Службою безпеки 
України, іншими правоохоронними органами, органами 
державної влади та місцевого самоврядування в частині 



обміну наявної інформацією про організацію та 
проведення спільних профілактичних заходів. 

Крім того, у структурі Департаменту карного 
розшуку НП України створено відділ боротьби з 
організованими та радикальними групами та 
злочинними організаціями покликаний протидіяти 
злочинам на ґрунті расової дискримінації. 

Головними завданнями цього відділу є збір, 
опрацювання, аналіз та реалізація інформації щодо 
вчинення правопорушень стосовно громадян інших 
держав, протиправної діяльності іноземців і молодіжних 
неформальних організацій та безпосереднє вжиття 
оперативно-розшукових заходів з попередження та 
розкриття злочинів, пов’язаних з іноземцями, виявлення 
злочинних груп, сформованих на етнічному ґрунті. 

Також, підрозділами поліції превентивної 
діяльності напередодні заходів за участю радикально 
налаштованих молодіжних організацій проводиться 
профілактична робота з лідерами та активними 
учасниками, яким доводяться вимоги чинного 
законодавства та роз’яснюється відповідальність за їх 
порушення. 

Згідно з вимогами нормативних актів 
Національної поліції України, усі злочини, які вчинено 
на ґрунті екстремізму, ксенофобії, антисемітизму, 
расової і релігійної нетерпимості, перебувають на 
контролі керівництва, з метою їх швидкого і повного 
розкриття в територіальних підрозділах поліції створено 
постійно діючі слідчо-оперативні групи у складі 
досвідчених працівників. 

У рамках Меморандуму про співпрацю між 
Національною поліцією України та Міністерством 
юстиції України у сфері надання безоплатної правової 
допомоги від 12 лютого 2016 року розроблено Спільний 
план дій Національної поліції та Міністерства юстиції 
України із запобігання, виявлення та недопущення 
фактів порушення прав осіб, затриманих за підозрою у 
вчиненні злочину, на захист, безоплатну правову 
допомогу та дотримання гарантій адвокатської 
діяльності. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23 листопада №1393-р затверджено План заходів з 
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 
період до 2020 року. 

Відповідно, пунктом 122 Плану Національної 



поліції України з реалізації Національної стратегії у 
сфері прав людини на період до 2020 року Головному 
слідчому управлінню доручено до кінця ІІ кварталу 2016 
року взяти участь у здійсненні спільно з іншими 
зацікавленоми органами державної влади розробки та 
розміщення у державних установах (центрах зайнятості, 
лікарнях, органах і установах соціального захисту 
населення) інформаційних плакатів щодо видів 
дискримінації, покарання за неї та засобів правового 
захисту. 

Національна поліція України (ГСУ) у співпраці з ГО 
«Центр «Соціальна дія» (громадська організація, яка 
спеціалізується на навчанні та адвокації прав меншин, 
основною темою є просування принципу 
недискримінації) розпочали процес розробки плакатів на 
виконання Плану заходів з реалізації Національної 
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, а 
саме для постраждалих від злочинів на ґрунті ненависті 
(за підтримки Бюро з демократичних інституцій і прав 
людини ОБСЄ (ОБСЄ/БДІПЛ). 

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

В ході проведення заходу планується створити дорожню 

карту до 2022 року яка буде мати мету : 

змінення поглядів щодо створення умов для ефективної 

та якісної підготовки та підвищення кваліфікації 

військових фахівців; 

обговорення умов для переходу на підготовку 

військових кадрів за стандартами НАТО;  

обговорення можливості допомоги  щодо 
вдосконалення матеріально-технічної бази вищих 
військових навчальних закладів та військових 
навчальних підрозділів сучасними навчально-
тренувальними системами і комплексами, тренажерно -
імітаційними засобами. 

Розроблено курс з протидії дискримінації з 
урахуванням кращих міжнародних практик і включено 
до відповідних програм, курсів, тренінгів для державних 
службовців. 

У період з 28 листопада по 9 грудня 2016 року в 



Інституті підвищення кваліфікації керівного складу 
Національної академії державного управління при 
Президентові України пройшли курс навчання за 
професійною програмою підвищення кваліфікації 6 
державних службовців (категорія посад "Б") та осіб 
старшого начальницького складу апарату ДСНС. У 
рамках навчання зазначені особи були ознайомлені із 
засадами антидискримінаційної політики і заходами 
щодо запобігання та протидії дискримінації в органах 
виконавчої влади. 

У період з 7 по 18 листопада 2016 року організовано і 
проведено підвищення кваліфікації 18 державних 
службовців, осіб начальницького складу та працівників 
ДСНС в Інституті державного управління у сфері 
цивільного захисту (вищий навчальний заклад 
післядипломної освіти ДСНС), під час якого вивчено 
питання щодо запобігання та протидії дискримінації в 
органах виконавчої влади. 

Інститут державного управління у сфері цивільного 
захисту, як галузевий вищий навчальний заклад 
післядипломної освіти, готовий у межах компетенції 
разом із міжнародними експертами та представниками 
громадянського суспільного взяти участь у розробленні 
курсу для працівників правоохоронних органів щодо 
запобігання дискримінації та недопущення таких 
проявів стосовно уразливих груп. 

У четвертому кварталі 2016 року внесено зміни до 
планів підвищення кваліфікації державних службовців, 
зокрема передбачено проведення щорічного навчання 
державних службовців щодо запобігання та протидії 
дискримінації, який реалізуватиметься у ході щорічних 
заходів з підвищення кваліфікації. 

На цей час ДСНС не здійснює підготовку фахівців за 
юридичними спеціальностями. Працівники юридичної 
служби ДСНС систематично підвищують свою 
кваліфікацію на базі Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників юстиції Мін'юсту. 
Разом з цим, ДСНС у межах своєї компетенції готова 
взяти участь у перегляді існуючих навчальних програм 
підготовки юристів, зокрема й з питань захисту 
персональних даних, у складі робочої групи на чолі з 
МОН 

131) Забезпечити розроблення та запровадження в рамках програм 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
військовослужбовців та інших працівників 

АДПС До кінця ІІІ 
кварталу 2016 
року 

До тематичних планів підвищення кваліфікації 
поліцейських, зокрема слідчих Національної поліції, 
включена дисципліна «Толерантність та 

П.п. 8 п. 107 

Плану КМУ 



Держприкордонслужби курсу з протидії дискримінації під час 
проходження прикордонного контролю та доступу до 
процедури пошуку притулку із перспективою забезпечення 
проходження відповідних тренінгів до кінця І кварталу 2018 
року близько 50% військовослужбовців та працівників. 

недискримінація в роботі поліцейського», під час 
вивчення якої слухачі розглядають питання «Поняття та 
особливості проведення досудового розслідування 
злочинів, учинених на ґрунті нетерпимості». 

Зазначений курс 195 слухачів курсів підвищення 
кваліфікації слідчих Національної поліції України. 

Для вивчення в системі службової підготовки до 
тематики занять на         2017 рік планується включити 
питання ефективного та належного розслідування 
злочинів на ґрунті нетерпимості. 

133) Забезпечити розроблення спеціального курсу або окремого 
модуля з питань ефективного та належного розслідування 
злочинів на ґрунті нетерпимості для включення до навчальних 
програм і планів підготовки, у тому числі первинної 
професійної підготовки, підготовки у вищих навчальних 
закладах із специфічними умовами навчання, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації поліцейських, а також для вивчення 
в системі службової підготовки. 

ДПООНД, 
Національна 

поліція 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

Питання ефективного та належного розслідування 
злочинів на ґрунті нетерпимості досліджується 
кафедрою криміналістики, судової медицини та 
психіатрії. Протягом 2016 року ВНЗ МВС розроблено 
Методичні рекомендації щодо розслідування злочинів 
на ґрунті нетерпимості. На даний час працівниками 
кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 
викладається дисципліна «Особливості розслідування 
окремих видів злочинів», де питання «Розслідування 
злочинів на ґрунті нетерпимості» є однією із тем. 

 

Працівниками відділу уповноважених Голови з 
дотримання прав людини в поліцейській діяльності 
регулярно проводяться тренінги, лекції та семінари для 
поліціянтів, зокрема з тематики недопущення 
дискримінації, тощо.  

Навчання кандидатів на службу в патрульну 
поліцію відбувається відповідно до Навчально-
тематичного плану первинної професійної підготовки 
(спеціалізації) працівників підрозділів патрульної 
служби, затвердженого першим заступником Міністра 
внутрішніх справ України Е. Згуладзе-Глуксманн. Під 
час первинної підготовки кандидати на службу в 
патрульну поліцію вивчали курс “Права людини. 
Верховенство права. Конституціоналізм” з метою 
вивчення положення про державний устрій України, 
прав та свободи людини, міжнародних стандартів в цій 
сфері. 

Під час перепідготовки працівників патрульної поліції 
проводяться додаткові лекційні та практичні заняття за 
темами: Поняття та розвиток прав людини. Міжнародні 
стандарти в галузі прав людини. Заборона катування, 
жорстокого, нелюдського та такого поводження, що 
принижує гідністъ особи” та “Забепечення права на 
свободу та особисту недоторканність. Право на 

П.п. 2 п. 109 
Плану КМУ 



приватність”. 

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

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця IV 
кварталу 2017 
року 

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

П.п. 3 п. 109 
Плану КМУ 

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

Національна 
поліція 

До кінця IV 
кварталу 2018 
року 

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

П.п. 4 п. 109 
Плану КМУ 

Забезпечення прав учасників антитерористичної операції 

Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції 

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

УСУАТО, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ, 
Національна 

поліція, 
ГУНГУ.АДПС 

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

В УСУ АТО проекти нормативно-правових актів від 
Мінсоцполітики та МОН України не надходили. 

П.п. 3-4 п. 

117 Плану 
КМУ 

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

УСУАТО, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС 

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

УСУ АТО опрацьовано надісланий Міністерством 

оборони України проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до Порядку надання 

статусу учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» 

та запропоновано ряд пропозицій до проекту даного 

акта. 

П.п. 2 п. 118 
Плану КМУ 



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

ГУ НГУ, 
АДПС, 

УСУАТО, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця II 
кварталу 2016 
року 

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

П.п. 4 п. 119 
Плану КМУ 

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

ДПООНД, ГУ 
НГУ, АДПС, 

ДСНС, 
Національна 

поліція, 
УСУАТО, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

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

ВНЗ МВС розроблено плани-проекти підготовки 
демобілізованих учасників антитерористичної операції, 
які реалізовують такі соціально-психологічні напрямки 
діяльності: 

1. Проведення співбесіди компетентними 
науково-педагогічними працівниками.  

2. Постійний психологічний супровід 
учасників антитерористичної операції. 

3. Застосування методів соціальної та 
психологічної реабілітації учасників антитерористичної 
операції. 

4. Співпраця з громадськими та 
державними організаціями, що безпосередньо дотичні 
до учасників антитерористичної операції. 

     Впродовж 2015-2016 рр. в освітньому процесі: 

1. Проведено психологічний супровід 
діючих студентів та студентів – випускників учасників 
антитерористичної операції. 

2. Застосовано методи психологічної 
реабілітації діючих студентів та студентів-випускників 
учасників антитерористичної операції. 

3. Надається постійно психологічна 
допомога та психологічна реабілітація поранених 
військових при Військово-медичному клінічному центрі 
західного регіону. 

4. Проведено семінар-тренінг з 
підвищення психологічної стійкості та подолання 
бойового стресу для  мобілізованих військових в зону 
АТО, Академія Сухопутніх військ ім. П. Сагайдачного. 

5.  Проведено семінар-тренінгу з підвищення 
психологічної стійкості та подолання бойового стресу 
для курсантів випускних курсів Академії Сухопутніх 
військ ім. П. Сагайдачного. 

П.п. 6 п. 119 
Плану КМУ 

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

ДПООНД, 

Національна 

У строки, 
погоджені з 

Правилами прийому до ВНЗ МВС на 2016 р. 
передбачено вступ за квотами, зокрема учасників 

П.п. 7 п. 119 
Плану КМУ 



вищу освіту» та «Про статус ветеранів війни та їхні соціальні 
гарантії» щодо покращання забезпечення прав учасників 
антитерористичної операції з інвалідністю. 

поліція, ГУ 
НГУ, АДПС, 

ДСНС, 
УСУАТО, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

МОН, до кінця ІІ 
кварталу 2016 
року 

бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України, брали участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. 

 

В УСУ АТО проекти нормативно-правових актів від  
МОН України не надходили. 

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

ДПООНД, 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, 

УСУАТО, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

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

Пропонуємо внесення змін до Законів України 
«Про вищу освіту», «Про статус ветеранів війни та їхні 
соціальні гарантії» щодо покращення забезпечення прав 
учасників антитерористичної операції з інвалідністю, а 
саме:  

1) До ст. 23 «Незалежні установи оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти» чинного Закону 
України «Про вищу освіту» шляхом розширення її 
змісту, а саме: п. 2 ст. 23 Закону викласти у такій 
редакції: «Незалежні установи оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти готують та надають 
експертні висновки про наявність у вищих навчальних 
закладах необхідних умов для забезпечення якості 
вищої освіти». 

Пункт 2 відповідно стане пунктом 3 і т.д., що 
збільшить кількість пунктів даної статті до п’яти. 

2) Абзац 2 ч. 3 ст. 44 Закону після слів 
"...забезпеченні її проведення" доповнити словами "а 
також особи, які визнані інвалідами війни відповідно до 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту". 

3) Частину 17 ст. 44 Закону після слів 
«...визнаним учасниками бойових дій відповідно до 
пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
доповнити словами «а також особам, визнаним 
інвалідами війни відповідно до статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту...». 

4) Включити до частини третьої ст. 44 Закону 
України «Про вищу освіту» абзац третій (у редакції 2014 
р.): «Поза конкурсом до державних і комунальних 
вищих навчальних закладів особи зараховуються у 
випадках, передбачених законом. Не допускається вступ 
поза конкурсом для здобуття ступеня магістра чи 
доктора філософії». 

5) Включити до частини другої ст. 12 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

П.п. 8 п. 119 
Плану КМУ 



захисту» пункт 23 такого змісту «23) інвалідам війни, 
які визначаються відповідно до ст. 7 цього Закону, 
надається право на позаконкурсний вступ до вищих 
навчальних закладів та переважне право на вступ до 
професійно-технічних навчальних закладів і на курси 
для одержання відповідних професій». 

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

УСУАТО, 
УМЗР, 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС 

У строки, 
погоджені з 
Мшсоцполітики, 
до кінця 2020 
року 

В Адміністрації Держприкордонслужби служби 

України створено відомчий реєстр ветеранів АТО, у 

тому числі тих, що отримали важкі поранення або 

інвалідність унаслідок участі в бойових діях на сході 

України. 

П.п. 9 п. 119 
Плану КМУ 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб 

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

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

ДСНС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

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

Штабами всіх рівнів забезпечується координація 
дій 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 

П.п. 3 п. 120 
Плану КМУ 



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

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

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДК 

ДФППМОВМ 

Постійно В межах компетенції в ЗМІ постійно висвітлюється 
відповідна інформація про порядок перетинання 
адміністративної межі з ТОТ АРК, та лінії 
розмежування в зоні проведення АТО в межах 
Донецької та Луганської областей. 

П.п. 2 п. 121 
Плану КМУ 

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

ДМС, 
Національна 

поліція, 
АДПС, 

ДСНС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 

погоджені з 

Мінсоцполітики, 

до 30.04.2016 

ДМС взято участь у розробленні Мінсоцполітики 

проекту постанови Кабінету Міністрів України про 

затвердження Положення про ведення реєстру (Єдиної 

інформаційної бази даних) про внутрішньо переміщених 

осіб. 

Листами ДМС від 13.06.2016 № 7-3829/1-6 та від 

28.07.2016 № 7-4693/1-16 до Мінсоцполітики надавались 

зауваження та пропозиції до проекту постанови Уряду. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 
№ 646 затверджено Порядок створення, ведення та 
доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних 
про внутрішньо переміщених осіб. 

П.п. 8-9 п. 
121 Плану 
КМУ 

Звільнення заручників та відновлення їх прав 

Звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації 

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

ДК, 
Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, АДПС 

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

У зв'язку з відсутністю підтвердженої інформації щодо 

можливого насильницького утримання 

військовослужбовців ДПСУ в місцях несвободи на 

території РФ та ТОТ АР Крим участі у таких заходах не 

здійснювалось. Відео матеріали стосовно роботи УВВБ 

щодо пошуку та визволення військовослужбовців ДПСУ 

з місць несвободи, а також пошуку і поховання тіл 

загиблих, було надано раніше у загальнодоступному 

порядку. 

Інформація про військовослужбовців НГУ, які ймовірно 

перебувають  у полоні на території Російської Федерації 

надана до Міністерства Закордонних справ України, 

міжнародних організацій, у тому числі міжнародного 

комітету червоного хреста, проводиться постійна 

співпраця з Службою безпеки України. 

П.п. 1 – 2     
п. 124 

Плану КМУ 



151) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики проекту Програми соціальної та психологічної 
реабілітації цивільних та військових осіб (комбатантів), що 
стали заручниками/полоненими терористичних угруповань 
«ДНР» та «ЛНР» у зв’язку з подіями на сході України, що 
передбачатиме надання безоплатної правової допомоги та 
застосування заходів фізичної безпеки щодо колишніх 
заручників/полонених. 

УСУ АТО, 
ДПООНД, 

ДФОП, УМЗР, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС 

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

В УСУ АТО проекти нормативно-правових актів від 
Мінсоцполітики не надходили. 

П.п. 2 п. 

125 Плану 

КМУ 

Забезпечення прав громадян України, які проживають у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження 

Забезпечення реалізації та захисту прав громадян України 

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

АДПС, ДМС, 

Національна 

поліція, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 

погоджені з АТЦ 

при СБУ, до 

кінця II кварталу 

2016 

року 

 

Упродовж звітного періоду проект змін до відповідного  

нормативно-правового акту на опрацювання до ДМС не 

надходив. 

Крім того, з метою врегулювання питання переміщення 

громадян України, які досягли 16-річного віку, через 

лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської 

областей для оформлення паспорта громадянина 

України ДМС розроблено зразок довідки про подання 

документів для подальшого оформлення і отримання 

паспорта громадянина України, що засвідчує зазначені 

факти та є обставиною, яка враховується при 

переміщенні осіб через лінію зіткнення, та направлено 

до Штабу Антитерористичного центру при Службі 

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

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

П.п. 1 - 4 п. 
130 Плану 
КМУ 

157) Спільно з Мінінфраструзп'ури, МОЗ, МОН, Мінсощюлітики, 
ДПтС, військово-цивільними адміністраціями Донецької та 
Луганської областей забезпечити розроблення дієвого 
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 

ДСНС, 

Національна 

поліція, ГУ 

НГУ, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця IV 
квартал 2016 р. 

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 

П.п. 6 п. 130 
Плану КМУ 



цивільного захисту, систематичне проведення навчання з 
цивільного захисту населення, передбачення можливості 
залучення транспорту для евакуації, створення необхідних 
запасів палива та резерву транспортних засобів. 

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 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 %), Дніпро- 

петровській – 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 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 

Забезпечення прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, а також іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні 

Забезпечення правового та соціального захисту осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; урегулювання проблемних 
питань перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні 

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

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця IV 
квартал 2016 р. 

ДМС розроблено проект Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту», який 

наразі доопрацьовується та буде направлено до МВС 

для розгляду. 

 

П.п. 1 п. 131 
Плану КМУ 

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

ДМС До кінця I 

квартал 2017 р. 

Пілотний проект, позитивні результати якого планується 

поширювати, реалізується у ЦНАПі м. Луцька в рамках 

транскордонного співробітництва за підтримки 

Республіки Польща без будь-якого залучення ДМС. 

Водночас, ДСІОБГ надіслано лист  

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

Міжнародної організації з міграції в Україні з метою 

отримання інформації про кращі світові практики щодо 

утворення інформаційно-консультаційних пунктів для 

мігрантів. Отримано лист від Представництва МОМ 

(21.06.2016 № 539), яким надано практичний довідник, 

підготовлений МОМ в Румунії, «Як зробити ресурсний 

центр для мігрантів ефективним» та інформацію про 

досвід організації центрів консультування мігрантів 

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

базі партнерських громадських організацій. З огляду на 

спектр послуг, що надавалися ЦКМ, зокрема, щодо 

інформування про можливості легальної трудової 

міграції, допомоги в адаптації після повернення з-за 

кордону тощо, до виконання цього пункту необхідно 

залучати Мінсоцполітики або ініціювати зміни до нього. 

П.п. 3 п. 131 
Плану КМУ 

161) Забезпечити за участю Мінфіну, Мін’юсту та МЗС  
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 
законопроекту про внесення змін до Законів України “Про 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця II 

кварталу  2016 р. 

 

Розроблений ДМС проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про правовий статус іноземців 

та осіб без громадянства» внесено Кабінетом Міністрів 

П.п. 4 п. 131 
Плану КМУ 



імміграцію”, “Про правовий статус іноземців” з метою 
закріплення надання статусу особи без громадянства. 

України для розгляду Верховною Радою України 

(реєстраційний № 5385                                 від 

10.11.2016). 

Метою  проекту є створення процедури визначення 

статусу особи без громадянства, що в подальшому 

надасть змогу для таких осіб законно перебувати на 

території України, отримати посвідку на тимчасове 

проживання, а за умови проживання на території 

України у зазначеному статусі понад 3 роки – отримати 

дозвіл на імміграцію.    

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

розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України з 

метою врегулювання механізму визначення (документування) 

статусу особи без громадянства 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця II 

кварталу  2016 р. 

 

Розроблення проекту постанови буде можливим після 

прийняття Верховною Радою України Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства». 

П.п. 5 п. 131 
Плану КМУ 

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

заінтересованих органів розроблення та подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін 

до статей 30 та 31 Закону України “Про Єдиний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус” з метою забезпечення відповідності проїзних 

документів осіб без громадянства стандартам ІКАО та 

збільшення строку дії посвідки на постійне проживання до 

п’яти років відповідно (з урахуванням Директиви Ради 

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

третіх країн, які проживають на довгостроковій основі”, статті 

8.2 із змінами від 2011 року). 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ  

До кінця II 

кварталу  2016 р. 

 

14 липня 2016 року Верховною Радою України 

прийнято Закон України № 1474-VIII «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус, спрямованих на 

лібералізацію Європейським Союзом візового режиму 

для України», який набрав чинності 01 жовтня 2016 

року, та завдяки якому забезпечено відповідність 

проїзних документів осіб без громадянства стандартам 

ІКАО та збільшено строк дії посвідки на постійне 

проживання до десяти років. 

П.п. 6 п. 131 
Плану КМУ 

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

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

законопроекту про внесення змін до Закону України “Про 

безоплатну правову допомогу” з метою внесення до переліку 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу осіб 

без громадянства — до моменту прийняття рішення про їх 

визнання та у разі, коли особа оскаржує рішення щодо статусу 

особи без громадянства (відповідно до зобов’язань України за 

Конвенціями ООН щодо осіб без громадянства та з 

урахуванням кращих практик ЄС). 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ  

До кінця II 

кварталу  2016 р. 

 

ДМС вносила пропозицію визначити Мін’юст головним 

виконавцем цього заходу, яка не була враховано. 
П.п. 7 п. 131 
Плану КМУ 

165) Здійснити в межах міжнародних проектів вивчення досвіду 

щодо документування та ідентифікації осіб без громадянства. 

ДМС, ДМСЄІ До кінця III 

кварталу 2016 р. 

 

ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття 

Верховною Радою України Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства». 

П.п. 8 п. 131 
Плану КМУ 

166) Забезпечити внесення змін до Порядку оформлення і видачі 

паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС 

від 13.04.2012 № 320, з метою спрощення і чіткого визначення 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

Через 3 місяці 

після прийняття 

закону про 

Вносяться пропозицію щодо виключення зазначеного 
пункту, оскільки зазначене питання на сьогодні 
врегульоване. Розділом VIII Порядку оформлення та 

П.п. 9 п. 131 
Плану КМУ 

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


доступу до процедури осіб, які після досягнення 18 років 

одержують паспорт уперше. 

внесення змін до 

статей 30 та 31 

Закону України 

«Про ЄДДР» 

видачі паспорта громадянина України, затвердженого 
наказом МВС від 13.04.2012 № 320, визначена чітка 
процедура встановлення  особи, яка отримує паспорт 
вперше після досягнення 18-річного віку. 

167) Забезпечити можливість запровадження реєстру 

ідентифікаційних даних, у тому числі щодо осіб, які 

звертаються із заявою про видачу паспорта вперше після 

досягнення 18 років або про видачу паспорта замість 

утраченого, зокрема шляхом визначення елементів перевірки, 

що запроваджується в межах цієї процедури. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

Через 3 місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30 та 31 

Закону України 

«Про ЄДДР» 

Вносяться пропозиції щодо виключення зазначеного 

пункту, оскільки зазначене питання на сьогодні 

врегульоване.  

Статтею 4 Закону України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» встановлено що Єдиний державний 

демографічний реєстр призначений для зберігання, 

обробки, використання і поширення інформації про 

особу та документи, що оформлюються із застосуванням 

засобів реєстру. Уповноважені суб’єкти для обліку 

даних ведуть відомчі інформаційні системи. 

З 01.01.2015 ДМС запроваджено засобами Реєстру  

оформлення та видачу паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон, з 01.01.2016 – паспорта 

громадянина України. 

П.п. 10 п. 

131 Плану 

КМУ 

168) Забезпечити внесення змін до Положення про посвідчення 

особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. № 

610, з метою збільшення строку дії проїзних документів осіб 

без громадянства до 10 років. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

через три місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30 та 31 

ЗУ «Про ЄДДР» 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт як 

неактуальний, оскільки з 1 січня 2016 року  особи без 

громадянства документуються проїзними документами 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

07.05.2014 № 153. 

П.п. 11 п. 

131 Плану 

КМУ 

169) Забезпечити розроблення нормативно-правового акта щодо 

порядку оформлення і видачі посвідчення особи без 

громадянства для виїзду за кордон. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

через три місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30та 31 

ЗУ «Про ЄДДР» 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт як 

врегульований. Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову від 07.05.2014 № 153 «Про затвердження 

зразка бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, 

повернення державі, знищення посвідчення особи без 

громадянства для виїзду за кордон з безконтактним 

електронним носієм». 

П.п. 12 п. 

131 Плану 

КМУ 

170) Забезпечити внесення змін до Порядку оформлення і видачі 

посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове 

проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

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

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

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

через три місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30 та 31 

ЗУ «Про ЄДДР» 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 
оскільки пунктом 9 вказаного Порядку передбачено, що 

строк дії посвідки на постійне проживання не 

обмежується; вона підлягає обміну в разі досягнення 

особою 25- і 45-річного віку. 

П.п. 13 п. 

131 Плану 

КМУ 

171) Забезпечити проведення спільно з Мін’юстом, органами 

місцевого самоврядування, представниками УВКБ ООН та 

його виконавчих партнерів ідентифікаційних заходів у шести 

пілотних областях України щодо виявлення осіб, які не мають 

ДМС, 

Національна 

поліція, АДПС 

Упродовж 2016 

року  

 

ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття 

Верховною Радою України  Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства». 

П.п. 14 п. 

131 Плану 

КМУ 



документів, що посвідчують особу і громадянство. Розроблений ДМС проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про правовий статус іноземців 

та осіб без громадянства» внесено Кабінетом Міністрів 

України для розгляду Верховною Радою України 

(реєстраційний № 5385  від 10.11.2016). 

АДПС в межах компетенції взято участь у відповідних 

заходах. 

172) провести тренінги для співробітників ДМС та центрів з 

надання безоплатної правової допомоги щодо ідентифікації та 

наданні правової допомоги особам без громадянства. 

ДМС Упродовж 2016 - 

2017 років  

 

Проведення таких тренінгів буде актуальним після 

прийняття Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства» та затвердження Кабінетом Міністрів 

України порядку розгляду заяв про отримання статусу 

особи без громадянства. 

П.п. 15 п. 

131 Плану 

КМУ 

174) Спільно з Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, іншими 

заінтересованими органами державної влади забезпечити 

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

проекту закону про внесення змін до Закону України “Про 

біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового 

захисту”, які передбачають систему індивідуальних 

інтеграційних заходів для біженців та осіб, що потребують 

додаткового захисту, фінансову підтримку біженців за умови 

виконання індивідуальних інтеграційних планів тощо. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця 2018 

року 

ДМС розроблено проект Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту», який 

наразі доопрацьовується та буде направлено до МВС 

для розгляду. 

П.п. 17 п. 

131 Плану 

КМУ 

175) Спільно з Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, іншими 

заінтересованими органами державної влади утворити центри 

соціальної інтеграції для біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту, мігрантів з метою надання комплексу 

послуг з інтеграції та соціально-психологічної адаптації. 

ДМС До кінця 2018 

року 

Наказом МВС від 17.12.2015 № 1586 затверджено 

Положення про Центр соціальної інтеграції біженців та 

осіб, які потребують додаткового захисту, Державної 

міграційної служби України», який зареєстровано в 

Мін’юсті 03.03.2016 року за № 337/28467. 

 Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 

11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» розроблено проект розпорядження 

Кабінету Міністрів з метою отримання дозволу Уряду 

України на утворення таких державних установ  у 

міствх Києві, Харкові та Одесі, який на даний час 

доопрацьовується з урахуванням зауважень 

заінтересованих центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, отриманих у ході погодження. 

Продовжується пошук приміщень для розміщення таких 

центрів. 

П.п. 18 п. 

131 Плану 
КМУ 

176) У межах компетенції взяти участь у забезпеченні розроблення 

та впровадження МОН повного навчально-методичного 

комплексу для вивчення української мови як іноземної у 

загальноосвітніх навчальних закладах дітьми мігрантів, 

ДМС До кінця ІІ 

кварталу 2017 

року  

За інформацією МОН (лист від 25.07.2016 № 7-15-544-
16) наказом Міністерства освіти і науки України від 
06.07.2016 № 808 затверджено склад робочої групи з 

П.п. 19 п. 

131 Плану 

КМУ 



біженців, осіб, які отримали додатковий захист та які 

навчаються у цих закладах. 

розроблення Сертифікаційного іспиту з української 
мови як іноземної (рівні А1-С1), на яку покладено 
обов’язки здійснення заходів для забезпечення розробки 
навчальних програм, посібників, тестів, необхідних для 
вивчення української мови як іноземної, та складання 
Сертифікаційного іспиту відповідного рівня. 
Координаторами мовних курсів, викладачами 
української мови Благодійного фонду «Рокада» спільно 
з експертами Представництва УВКБ ООН в Україні 
адаптовано навчальний посібник «Вступний курс з 
української мови для іноземців» (за редакцією 
кандидата філологічних наук, доцента Т.О. Дегтярьової, 
виданий ТОВ «ВДТ «Університетська книга», Суми) для 
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, 
згідно із затвердженими програмами. 

177) У межах компетенції взяти участь у забезпеченні розроблення 

та впровадження МОН повного навчально-методичного 

комплексу для вивчення української мови як іноземної на 

спеціальних курсах мігрантами, біженцями, особами, які 

отримали додатковий захист. 

ДМС До кінця ІІ 

кварталу 2017 

року 

П.п. 20 п. 

131 Плану 

КМУ 

178) У межах компетенції взяти участь у забезпеченні 

запровадження МОН видачі відповідного документа 

(сертифіката) про успішне закінчення курсів вивчення 

української мови як іноземної, який визнаватиметься у 

процедурах щодо прийняття до громадянства України. 

ДМС До кінця ІІ 

кварталу 2017 

року 

Протягом звітного періоду проект нормативного 

документа щодо порядку проведення Сетрифікаційного 

іспиту з української мови як іноземної на опрацювання 

до ДМС не надходив.  

У разі надходження проекту відповідного нормативного 

документа про запровадження МОН видачі документа 

(сертифіката) про успішне закінчення курсів вивчення 

української мови як іноземної, який визнаватиметься у 

процедурах щодо прийняття до громадянства України, 

ДМС в межах компетенції візьме участь у його 

опрацюванні. 

П.п. 21 п. 

131 Плану 
КМУ 

179) Спільно з іншими заінтересованими органами державної влади 

забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 

13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” з метою 

включення до переліку документів посвідчення особи, що 

потребує додаткового захисту, та проїзного документа особи, 

що потребує додаткового захисту, збільшення у статті 34 

зазначеного Закону кількості сторінок проїзного документа 

біженця з 16 до 32 та вилучення інформації про громадянство 

біженця відповідно до стандартів ICAO доповнення 

зазначеного Закону статтею 36, у якій передбачити опис 

проїзного документа особи, що потребує додаткового захисту. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця 2016 

року 
Виконано 

14 липня 2016 року Верховною Радою України 

прийнято Закон України № 1474-VIII «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус, спрямованих на 

лібералізацію Європейським Союзом візового режиму 

для України», який набрав чинності 01 жовтня 2016 

року, та яким доповнено Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-

VI статтею 36 «Посвідчення особи, яка потребує 

додаткового захисту» та статтею 37 «Проїзний документ 

особи, якій надано додатковий захист». 

П.п. 1 п. 132 

Плану КМУ 

180) Спільно з Мінсоцполітики, МОН, іншими заінтересованими 

органами державної влади забезпечити розроблення та 

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону 

про внесення змін до Закону України «Про громадянство» з 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця 2016 

року 

Статтею 106 Конституції України визначено, що питанні 

прийняття до громадянства України належать до 

повноважень Президента України. Пропозиції 

Президентові України щодо прийняття до громадянства 

П.п. 2 п. 132 

Плану КМУ 



метою передбачення права іноземців та осіб без громадянства, 

яких визнано в Україні особами, які потребують додаткового 

захисту, бути прийнятими до громадянства України. 

України вносить Комісія при Президентові України з 

питань громадянства. 

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

надіслано розроблений ДМС проект Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про 

громадянство України» (щодо удосконалення окремих 

положень)», яким передбачено право іноземців та осіб 

без громадянства, яких визнано в Україні особами, які 

потребують додаткового захисту, реалізовувати своє 

право на громадянство. 

181) У межах компетенції взяти участь у забезпеченні розроблення 

Мінрегіоном, Мінсоцполітики та Мінфіном спільно з іншими 

заінтересованими органами державної влади проекту закону 

про внесення змін до Закону України “Про житловий фонд 

соціального призначення” щодо надання соціального житла 

біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, 

нарівні з громадянами України, а також проекту постанови 

Кабінету Міністрів України про внесення змін до Державно 

цільової соціально-економічної програми будівництва 

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

Кабінету Міністрів України  

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

біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця ІІІ 

кварталу 2016 

року 

Листом ДМС від 17.06.2016 № 8-3946/1-16 до 

Мінрегіону надіслано пропозицію   внести зміни до 

Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», поширивши його дію на біженців та осіб, 

які потребують додаткового захисту.   

П.п. 3 п. 132 
Плану КМУ 

182) Спільно з Мінсоцполітики та іншими заінтересованими 

органами державної влади забезпечити розроблення та 

подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону 

про внесення змін до Законів України “Про основи соціального 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, “Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, 

“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус” та проектів інших нормативно-

правових актів, що регулюють питання місця 

перебування/проживання, з метою розроблення спеціального 

порядку реєстрації місця проживання для біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту, за окремою (спрощеною) 

процедурою або за визначеними ДМС адресами, а також 

розроблення та прийняття в установленому порядку проекту 

нормативно-правового акта, що регулює питання діяльності 

центру обліку бездомних громадян. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця II 

кварталу 2016 р. 

Питання потребує додаткового вивчення у зв’язку із 

запровадженням нової системи реєстрації місця 

проживання органами місцевого самоврядування, 

починаючи з квітня поточного року.  

З метою визначення шляхів врегулювання проблемних 

питань реєстрації місця проживання наказом ДМС від 

13.12.2016 № 220/аг утворено робочу групу, у рамках 

роботи якої можливо здійснити опрацювання вказаного 

питання. 

П.п. 4 п. 132 
Плану КМУ 

183) Забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України законопроекту про внесення змін до статей 
26—30 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства”, передбачивши необхідність аналізу умов 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця IV 

квартал 2016 р. 

У структурі центрального апарату ДМС утворено сектор 

аналізу інформації по країнах походження, який 

здійснює збір та узагальнення інформації щодо країн 

походження біженців та інших визначених 

П.п. 6 п. 132 

Плану КМУ 



приймаючої сторони (країни походження, країни постійного 
проживання чи перебування або третьої безпечної країни) в 
рамках процедури примусового повернення та примусового 
видворення. 

законодавством категорій мігрантів. Узагальнена 

інформація надсилається до територіальних органів 

ДМС для використання у роботі з мігрантами при 

прийнятті рішень відповідно до статей 26-30 «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства». 

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

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

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

оскільки всі категорії іноземців та осіб без громадянства 

на даний час можуть урегулювати свій статус у рамках 

діючого законодавства. 

П.п. 6 п. 132 
Плану КМУ 

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

ДМС До кінця IV 

кварталу 2017 р. 

Виконання цього пункту буде можливим після введення 

в експлуатацію Пункту тимчасового розміщення 

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

зв’язку з прийняттям Яготинською міською радою 

Київської області рішення від 17.03.2016 №210-05-VII 

«Про скасування рішень Яготинської міської ради», 

якими скасовані дозвільні рішення щодо земельної 

ділянки ПТРБ, ДМС подано відповідний 

адміністративний позов до Шевченківського районного 

суду м. Києва. Рішенням Шевченківського районного 

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

задоволено позов ДМС України, ПТРБ у м. Яготині 

Київської області до Яготинської міської ради Київської 

області про скасування рішення Яготинської міської 

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

цей час спільно з Представництвом УВКБ ООН в 

Україні розробляються пропозиції до дорожньої карти 

щодо врегулювання конфліктної ситуації, що склалася 

навколо введення в дію ПТРБ у м. Яготин Київської 

області. 

П.п. 12 п. 

132 

Плану КМУ 

187) Спільно з Мінсоцполітики та іншими заінтересованими 
органами державної влади забезпечити розроблення та 
подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону 
про внесення змін до статті 5 Закону України “Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, та 
проектів відповідних підзаконних нормативно-правових актів, 
передбачивши, що основним державним органом, який 
відповідає за влаштування і захист дитини, розлученої із 
сім’єю, є орган опіки та піклування, а не центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця  

IV квартал 2016 

р. 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 

16.11.2016 № 832 «Про особливості соціального захисту 

розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами 

України», якою затверджено Порядок взаємодії 

державних органів та органів місцевого самоврядування 

під час виявлення дітей, розлучених із сім’єю.  

Відповідно до положень новоприйнятого нормативно-

правового акта після виявлення дитини, розлученої із 

сім’єю, представник служби у справах дітей за сприяння 

представника територіального органу ДМС невідкладно 

П.п. 13-14 

 п. 132 
Плану КМУ 



біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту, а також урегулювання на законодавчому рівні питання 
щодо повноважень законного представника дитини, розлученої 
із сім’єї, до набуття нею відповідного статусу або досягнення 
повноліття.  

забезпечує вжиття заходів для тимчасового влаштування 

такої дитини. Цим же документом визначено 

повноваження законних представників та 

уповноважених органів щодо соціального захисту 

дитини, розлученої із сім’єю. 

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

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

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

біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту», у контексті чого переглядаються 

підстави відмови у прийнятті заяви про визнання 

біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту, та розглядається питання щодо можливого 

внесення відповідних змін до статті 8 Закону. 

П.п. 1 п. 133 
Плану КМУ 

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

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

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

оскільки аналіз практики видачі посвідчень біженця у 

європейських країнах показує, що такі документи 

видаються у середньому строком на п’ять років і їх 

термін дії не прив’язаний до документів, що видаються 

громадянам цих держав. У випадку надання іншої 

інформації з цього питання, ДМС готова її вивчити 

додатково та вносити відповідні зміни. 

П.п. 2 п. 133 

Плану КМУ 

190) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики Порядку виявлення дітей, розлучених із 
сім’єю, та взаємодії органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування під час здійснення їх соціального 
захисту, у якому передбачено, зокрема, механізм призначення 
таким дітям законного представника. 

ДМС, АДПС, 

Національна 

поліція, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 

погоджені з 

Мінсоцполітики, 

до 30.04.2016 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 

16.11.2016 № 832 «Про особливості соціального захисту 

розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами 

України», якою визначено механізм призначення 

законних представників, їх повноваження щодо 

соціального захисту дитини, розлученої із сім’єю. 

П.п. 3 п. 133 

Плану КМУ 

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

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

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

оскільки вказана стаття Закону не містить обмежень 

щодо подання заяви про визнання біженцем або особою, 

яка потребує додаткового захисту. 

П.п. 4) п. 133 

Плану КМУ 

192) Спільно з Мінсоцполітики забезпечити розроблення та 
подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту 
Закону щодо врегулювання проведення міграційної амністії, в 
якому враховано осіб, що отримали відмову в наданні статусу, 
але не можуть бути повернені на батьківщину (біженці де-
факто), для виводу цих осіб з тіньового сектору економіки, 
збільшення податкових надходжень, розвитку економіки та 
звуження бази для криміналу та корупції, припинення 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця I 

кварталу 2017 р. 
ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 
оскільки вказане питання потребує детального 
додаткового вивчення. У 2008 році була зроблена 
спроба проведення легалізації тієї категорії іноземців, 
яка могла підтвердити необхідність свого проживання в 
Україні. Для цього був розроблений відповідний 
нормативно-правовий акт, але в ході його опрацювання 
та узгодження дійшли висновку щодо передчасності 

П.п. 5) п. 133 
Плану КМУ 



порушень прав людини та для забезпечення Кабінету Міністрів 
України інформацією про реальну кількість мігрантів, їх склад, 
шляхи проникнення в Україну, регіони розміщення та сфери 
зайнятості, використання кращих європейських практик 
(Іспанії, Португалії, Польщі та інших) під час проведення 
міграційної амністії, а також проведення попередньої широкої 
інформаційної кампанії, надання в результаті амністії 
біженцям де-факто тимчасового дозволу на перебування, який 
передбачає дозвіл на працевлаштування і після певного строку 
легального проживання – право на набуття дозволу на постійне 
проживання. 

такої кампанії. Крім цього, проведення міграційної 
амністії може мати вплив на стан національної безпеки 
країни, а відповідно має бути схвалено (узгоджено з) 
Радою національної безпеки та оборони України.  До 
того ж це питання потребує широкого обговорення з 
громадськістю. 

 

 

Директор Департаменту формування політики 

щодо підконтрольних Міністрові органів влади  

та моніторингу МВС України                                                                                                                                                    В.Є. Боднар  
 


