
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2015 р. N 1393-р 

ПЛАН 

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

Найменування 

очікуваного 

результату 

(відповідно до 

Національної 

стратегії) 

Найменування заходу, 

спрямованого на 

досягнення 

очікуваного 

результату 

Індикатор 

досягнення 

Строк 

виконанн

я 

Відповідальні 

за виконання 

Стан виконання 

Забезпечення права на життя 

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

1. Створення 

ефективної 

системи, 

спрямованої на 

забезпечення 

протидії 

злочинним 

діянням проти 

життя людини, 

запобігання їм, 

припинення та 

покарання за такі 

діяння, 

відшкодування 

збитку сім'ям 

потерпілих 

4) створення 

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 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

Мінсоцполіти

ки 

МВС 

ДСА (за 

згодою) 

Центр 

політико-

правових 

реформ (за 

згодою) 

Виконання триває 

З метою підвищення гарантій прав жертв умисних насильницьких злочинів шляхом 

надання їм державної соціальної допомоги у вигляді компенсаційної виплати 

Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про компенсацію 

збитків жертвам умисних насильницьких злочинів» та підготовлено пакет 

документів для погодження з заінтересованими органами відповідно до Регламенту 

Кабінету Міністрів України. 
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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; 

відображення у 

відповідних проектах 

нормативно-правових 

актів вимоги 

Європейської 

конвенції щодо 

відшкодування шкоди 

жертвам 

насильницьких 

злочинів 

3. Додержання 

норм 

міжнародного 

права для захисту 

життя мирного 

населення на 

тимчасово 

окупованій 

території України 

1) проведення аналізу 

відповідності норм 

міжнародного 

гуманітарного права 

та кримінального 

законодавства України 

з метою виявлення 

прогалин та 

невідповідності 

(наприклад, щодо 

за 

результата

ми аналізу 

виявлено 

існуючі 

прогалини 

в 

законодавс

тві, 

щонаймен

I квартал 

2016 р. 

Мін'юст Виконано 

З метою виявлення прогалин та невідповідності (наприклад, щодо визначення 

воєнних злочинів) Міністерством юстиції проведено аналіз відповідності норм 

міжнародного гуманітарного права та кримінального законодавства України. 

Міжнародне гуманітарне право (право збройних конфліктів або право війни) (далі – 

МГП) сукупністю міжнародно-правових норм, які спрямовані на захист жертв 

збройних конфліктів і встановлюють заборону або обмеження методів і засобів 

ведення війни, а також відповідальність за порушення відповідних принципів і 

норм. 

Аналіз норм МГП свідчить про дві його основні цілі: обмеження сторін, що ведуть 



визначення воєнних 

злочинів) 

ше в 

частині 

визначення 

воєнних 

злочинів 

війну між собою, у виборі засобів і методів ведення воєнних дій та захист осіб, які 

беруть або припинили брати участь у бойових діях. 

За результатами проведеного аналізу норм міжнародного гуманітарного права та 

кримінального законодавства України щодо гармонізації з положеннями Римського 

статуту Міжнародного кримінального суду, в частині визначення воєнних злочинів 

Міністерством юстиції підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України 

щодо встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти людяності». 

2) розроблення на 

основі результатів 

зазначеного аналізу 

законопроекту щодо 

внесення змін до 

Кримінального 

кодексу України та в 

разі потреби до інших 

нормативно-правових 

актів та подання до 

Верховної Ради 

України з метою 

гармонізації з 

нормами 

міжнародного 

гуманітарного права 

(зокрема щодо 

визначення воєнних 

злочинів) 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст Виконання триває 

З метою приведення кримінального законодавства до міжнародних стандартів та 

гармонізації з нормами міжнародного гуманітарного права, в частині визначення 

воєнних злочинів, Міністерством юстиції 23 березня 2015 року розроблено та 

подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального 

кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за злочини 

проти людяності».  Вказаним проектом з метою захисту та охорони прав цивільного 

населення (в тому числі в умовах збройного конфлікту) передбачається встановити 

кримінальну відповідальність за злочини проти людяності, доповнивши 

Кримінальний кодекс новою статтею 438-1. 

Об’єктивна сторона зазначеного злочину повністю відповідає визначенню статті 7 

«Злочини проти людяності» Римського статуту Міжнародного кримінального суду, 

який утворювався державами учасницями вказаного Статуту, зокрема, з 

підтвердженням цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних націй (далі –

ООН) і того, що всі держави повинні утримуватися від погроз силою або її 

застосування як проти територіальної недоторканості або політичної незалежності 

будь-якої держави, так і будь-яким іншим способом, несумісним з цілями ООН. 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 05 травня 2016 року № 

51613/4/1-15 зазначений законопроект був направлений на погодження до Служби 

безпеки України.  

Після опрацювання наданих Службою безпеки України зауважень та проведення 

необхідних процедур, визначених Регламентом Кабінету Міністрів України, проект 

акта буде внесено в установленому порядку на розгляд Уряду. 

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

Створення ефективної системи протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; 

створення умов для запобігання випадкам неналежного поводження; 

утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів неналежного поводження 
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6. Створення 

ефективної 

системи 

розслідування 

злочинів, 

пов'язаних із 

катуваннями, 

жорстоким, 

нелюдським або 

таким, що 

принижує 

гідність, 

поводженням чи 

покаранням, у 

тому числі 

насильницьким 

зникненням 

2) розроблення з 

урахуванням стану 

законодавчого 

забезпечення 

діяльності Державного 

бюро розслідувань 

законопроекту щодо 

створення 

незалежного органу, 

виключною 

компетенцією якого 

буде розслідування 

випадків жорстокого 

поводження та інших 

випадків неналежного 

поводження з боку 

працівників 

правоохоронних 

органів 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст Виконано 

Питання запобігання, виявлення, припинення, розслідування злочинів, вчинених 

працівниками правоохоронних органів, віднесено до завдань Державного бюро 

розслідувань відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань», прийнятого Верховною Радою України 12 листопада 2015 року, який 

набрав чинності з 01 березня 2016 року. 

3) розроблення 

відповідно до 

стандартів 

Європейської 

конвенції про захист 

прав людини і 

основоположних 

свобод та 

Європейського 

комітету з питань 

запобігання 

катуванням чи 

нелюдському або 

такому, що принижує 

гідність, поводженню 

чи покаранню 

законопроекту про 

внесення змін до 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

II квартал 

2016 р. 

Мін'юст Виконання триває 

З метою виконання завдання Міністерством юстиції проаналізовано норми 

чинного законодавства на предмет доцільності скасування строків давності щодо 

злочинів, складовою яких є катування та/або жорстоке поводження, за результатами 

якого, правових підстав для скасування строків давності не вбачається. 

Так, підставами застосування строків давності є істотне зменшення 

суспільної небезпеки вчиненого злочину внаслідок спливу певного проміжку часу. 

Крім того, положеннями КК передбачені обставини для зупинення строків давності, 

зокрема, такими обставинами є вчинення нового злочину або ухилення від 

досудового слідства або суду.  

При цьому, у разі скасування строків давності щодо злочинів, складовою 

яких є катування та/або жорстоке поводження, зазначені зміни не будуть 

узгоджуватись з принципом гуманізму та по відношенню до потерпілих, які 

постраждали внаслідок скоєння злочинів передбачених розділом ІІ «Злочини проти 

життя та здоров’я особи» КК будуть несправедливими. Зокрема, за скоєння 

вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, 

передбачено більш суворіші санкції, адже такий злочин має більшу суспільну 

небезпеку, однак строки давності для того виду злочину застосовуються. 
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Кримінального 

кодексу України щодо 

скасування строків 

давності розслідувань 

злочинів, складовою 

яких є катування 

та/або жорстоке 

поводження 

Наразі Міністерством юстиції опрацьовується питання щодо доцільності 

збільшення верхньої межі покарання за злочини, складовою яких є катування та/або 

жорстоке поводження (стаття 127 КК). Позиція щодо запровадження таких змін 

обґрунтовується тим, що при збільшенні верхньої межі покарання буде змінено 

кваліфікацію злочину та у зв’язку з чим строки давності, які передбачені статтею 49 

Кримінального кодексу України будуть застосовуватись після сплину часу 

встановленого для тяжких та особливо тяжких злочинів.  

4) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

Кримінального 

процесуального 

кодексу України щодо 

початку досудового 

розслідування та 

внесення відомостей 

до Єдиного реєстру 

досудових 

розслідувань на 

підставі рішення 

Європейського суду з 

прав людини, у якому 

констатовано 

порушення 

процесуальних 

аспектів статей 2 чи 3 

Європейської 

конвенції про захист 

прав людини і 

основоположних 

свобод у зв'язку з 

проведенням 

неефективного 

розслідування 

випадків смерті чи 

катування або 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

II квартал 

2016 р. 

Мін'юст Виконано 

Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини 

(далі - Урядовий уповноважений) було розроблено проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

проведення розслідування на виконання рішень Європейського суду з прав людини 

щодо України» (далі - проект Закону), який було надіслано на погодження з 

Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Генеральною 

прокуратурою України, Верховним Судом України, Вищим спеціалізованим судом 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

Міністерством внутрішніх справ України, Генеральною прокуратурою 

України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ було надано зауваження щодо суті проекту Закону. 

У той же час з метою зміни та покращення адміністративної практики щодо 

проведення досудового розслідування та внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань на підставі рішення Європейського суду з прав людини 

(далі - Європейський суд), у якому констатовано порушення процесуальних 

аспектів статей 2 чи 3 Конвенції про захист прав та основоположних свобод у 

зв'язку з проведенням неефективного розслідування випадків смерті чи катування 

або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання, 

постійно проводяться та надалі проводитимуться навчально-освітні заходи для 

працівників органів прокуратури та внутрішніх справ. Урядовий уповноважений 

постійно надсилає вищезазначеним органам аналітичні огляди рішень 

Європейського суду, що набули статусу остаточних, з вимогою вжити заходів для 

виконання таких рішень Європейського суду та попередження аналогічних 

порушень в майбутньому, а саме: внести відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань; довести до відома працівників органів прокуратури правові позиції 

Європейського суду, викладені в рішеннях; забезпечити професійну підготовку та 

підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури з питань вивчення 
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нелюдського чи 

такого, що принижує 

гідність, поводження 

або покарання 

Конвенції та практики Європейського суду, зокрема щодо стандартів ефективного 

розслідування. 

Наразі можна констатувати, що після вимог Урядового уповноваженого 

працівники   органів  прокуратури   вносять  відомості  до  Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та проводять повторне розслідування у справах, в яких 

воно було визнано Європейським судом неефективним. 

Оскільки на сьогоднішній день відсутня необхідність вирішення проблеми, 

констатованої у рішеннях Європейського суду щодо України, шляхом внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення 

розслідування на виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо 

України, опрацювання зазначеного проекту припинено. 

6) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

статті 127 

Кримінального 

кодексу України та 

статті 36 

Кримінального 

процесуального 

кодексу України 

відповідно до 

Конвенції проти 

катувань та інших 

жорстоких, 

нелюдських або таких, 

що принижують 

гідність, видів 

поводження і 

покарання 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

II квартал 

2016 р. 

Мін'юст Виконання триває 

Міністерством юстиції здійснюється аналіз положень статті 127 

Кримінального кодексу на предмет відповідності поняття «катування»  положенням 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання.  За результатами аналізу 

будуть внесені відповідні пропозиції щодо необхідності внесення відповідних змін 

до вказаної статті. 

Стосовно внесення змін до статті 36 Кримінального процесуального 

Кодексу України (далі – КПК), якою визначені повноваження прокурора при 

здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та 

визначений порядок призначення та заміна прокурора інформуємо. 

02 червня 2016 року Верховною Радою України прийнятий Закон України        

№ 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», 

відповідно до положень якого Конституцію України доповнено новою статтею 1311 

у якій визначено компетенцію та загальні засади діяльності прокуратури.  

Вказаним Законом змінюється інституціональний підхід до діяльності 

органів прокуратури, визначення їх юридичного статусу в Україні та порядку 

реалізації функцій. Зокрема, у відповідності до прийнятих положень до  Конституції 

України виключається нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина; 

нагляд за додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами (так званий 

"загальний нагляд"); нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень 

у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних із обмеженням особистої свободи громадян. 

Органи прокуратури отримали процесуальні інструменти для виконання 
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основної функції прокуратури – підтримання обвинувачення в суді та процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням.  

З прийняттям зазначеного Закону нормативно-правові акти, які стосуються 

діяльності прокуратури потребують перегляду з метою приведення у відповідність 

до положень Конституції України, зокрема потребують змін і положення статті 36 

КПК. 

 На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано низку законопроектів 

щодо врегулювання зазначеного питання, зокрема проект Закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України 

"Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (в частині 

забезпечення реалізації функцій прокуратури)» ( реєстраційний № 5177 від 

23.09.2016) та проект Закону «про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)" (в частині реформування прокуратури відповідно до 

європейських стандартів)» ( реєстраційний № 5177-1 від 06.10.2016). 

У зв’язку з наведеним повідомляємо, що внесення змін до статті 36 КПК 

передбачених на виконання Плану заходів є недоцільним. 

7) підготовка 

звернення до пленуму 

Верховного Суду 

України щодо надання 

роз'яснення 

законодавства з 

питань вчинення 

катувань та 

забезпечення його 

застосування до осіб, 

які підозрюються у 

вчиненні тортур, та 

можливості їх 

покарання відповідно 

до статті 127 

Кримінального 

кодексу України із 

застосуванням 

покарання за тортури, 

співмірного тяжкості 

роз'яснення 

надано 

I квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МВС 

СБУ (за 

згодою) 

інші 

заінтересован

і органи 

державної 

влади 

Виконання триває 

Міністерство юстиції після виконання підпункту 6 пункту 6 Плану 

заходів (приведення визначення «катування» у статті 127 КК до відповідності 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання) звернеться до пленуму 

Верховного Суду України щодо надання роз’яснення статті 127 КК з метою 

усунення можливих протиріч при кваліфікації катування, вчиненого стороною 

обвинувачення під час кримінального провадження. 

Міністерством юстиції листом від 01 квітня 2016 року  № 10806/15637-0-

4-15/11 поінформовано Кабінет Міністрів України про передчасне звернення до 

Пленуму Верховного суду України з зазначеного питання. 
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злочину 

10) звернення до 

Вищого 

спеціалізованого суду 

України з розгляду 

цивільних і 

кримінальних справ з 

метою надання 

роз'яснення щодо 

порядку застосування 

статті 206 

Кримінального 

процесуального 

кодексу України 

роз'яснення 

надано 

2016 рік Мін'юст 

Уповноважен

ий Верховної 

Ради України 

з прав 

людини (за 

згодою) 

Виконано 

Міністерством юстиції направлено лист до Вищого спеціалізованого суду 

України (далі – ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо 

необхідності надання роз’яснення щодо порядку застосування статті 206 

Кримінального процесуального кодексу України. 

ВССУ поінформував Мін’юст про те, що ухвали слідчих суддів, 

постановлені згідно зі статтею 206 КПК не підлягають перегляду в касаційному 

порядку, надання рекомендаційних роз’яснень щодо застосування статті 206 КПК 

можливе після проведення відповідного узагальнення судової практики. Судова 

палата у кримінальних справах ВССУ розгляне питання стосовно включення до 

плану роботи ВССУ на перше півріччя 2017 року проведення узагальнення судової 

практики застосування статті 206 КПК. 

11) розроблення та 

включення до 

навчальних програм та 

курсів підвищення 

кваліфікації суддів і 

адвокатів курсу з 

питань належного 

застосування статті 

206 Кримінального 

процесуального 

кодексу України 

програми 

запровадже

но 

III 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МОЗ 

Національна 

школа суддів 

(за згодою) 

Виконано 

Розроблено проект програми підвищення кваліфікації адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу, в рамках тренінгу системи ТоТ (навчання 

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

питань належного застосування статті 206 Кримінального процесуального кодексу 

України.  

Підготовлено 10 тренерів/адвокатів, модераторів та в період з 25 червня по 16 липня 

2016 року разом з проектом Ради Європи проведено серію каскадних тренінгів у 

містах Святогірськ (Донецька область), Київ, Біла Церква, Сєвєродонецьк, 

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

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

вторинну правову допомогу. 

12) розроблення та 

внесення на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

законопроекту щодо 

внесення змін до 

Закону України "Про 

Державну 

кримінально-

виконавчу службу 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 
Виконано 

Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні 

підрозділи органів, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України за наявності передбачених підстав мають 

право використовувати конфіденційне співробітництво. 

Крім цього, статтею 13 зазначеного Закону України визначено соціальний і 

правовий захист особи, яка залучається до завдань оперативно-розшукової 

діяльності 
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України" в частині 

створення та 

запровадження 

інституту 

"інформаторів" 

(wistleblowers) щодо 

неналежного 

поводження в 

установах Державної 

кримінально-

виконавчої служби; 

установлення на 

законодавчому рівні 

належних та достатніх 

гарантій захисту 

"інформаторів" від 

будь-яких негативних 

наслідків, пов'язаних 

із їх свідченнями; 

здійснення 

інформування 

персоналу Державної 

кримінально-

виконавчої служби 

щодо нульової 

терпимості 

неналежного 

поводження з 

особами, що 

утримуються в 

установах виконання 

покарань та 

попереднього 

ув'язнення; 

визначення механізмів 

заохочення персоналу 

Державної 

кримінально-
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виконавчої служби за 

інформування про 

випадки неналежного 

поводження з боку їх 

колег або за їх 

мовчазної згоди; 

врахування 

відповідних 

рекомендацій 

Європейського 

комітету з питань 

запобігання 

катуванням чи 

нелюдському або 

такому, що принижує 

гідність, поводженню 

чи покаранню, 

зокрема тих, що 

закріплені у пункті 

116 Доповіді щодо 

візиту в Україну у 

2013 році 

7. Забезпечення 

дієвості засобів 

правового захисту 

для кожної особи, 

що зазнала 

неналежного 

поводження 

1) розроблення 

законопроекту про 

приведення Закону 

України "Про 

Національну поліцію" 

в частині визначення 

повноважень у 

відповідність з 

міжнародними 

стандартами в частині 

застосування сили, 

проведення обшуків, 

підстав для 

затримання тощо 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МВС 
Виконання триває 

Міністерством юстиції розроблено законопроект про внесення змін до 

Закону України «Про Національну поліцію» (далі – Закон) з метою приведення 

повноважень поліції у відповідність до міжнародних стандартів в частині 

застосування сили, проведення обшуків, підстав для затримання тощо. 

Законопроект разом з матеріалами 10 січня 2017 року направлено 

Міністерством юстиції України на погодження до МВС, МОЗ, Мінфіну, 

Мінекономрозвитку, а також для висловлення позиції до Генеральної прокуратури 

України та громадської платформи «Реанімаційний пакет реформ». 

12) розроблення законопрое II квартал Мін'юст Виконання триває 
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законопроекту про 

внесення змін до 

Кримінально-

виконавчого кодексу 

України щодо 

механізму ефективної 

реалізації права 

ув'язнених та 

засуджених на 

правову допомогу 

відповідно до Закону 

України "Про правову 

допомогу", який 

передбачатиме 

можливість участі 

захисника у розгляді 

питань про 

застосування 

дисциплінарних 

стягнень, погіршення 

умов тримання та 

застосування 

заохочувальних норм 

(статті 81 і 82 

Кримінального 

кодексу України), а 

також у підготовці до 

такого розгляду; 

надання можливості 

конфіденційних 

Інтернет-побачень 

засуджених та осіб, 

взятих під варту, із 

захисником 

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

2016 р. ДПтС 

Консультацій

на місія 

Європейськог

о Союзу в 

Україні (за 

згодою) 

Координаційним центром з надання правової допомоги (далі — Координаційний 

центр) розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо покращення реалізації права ув’язнених та засуджених на правову 

допомогу» (далі - законопроект), яким передбачено внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення» з 

метою врегулювання питань щодо надання можливості конфіденційних Інтернет-

побачень засудженим та особам, взятих під варту, із захисником (адвокатом або 

іншим фахівцем у галузі права) та можливість участі адвоката або іншого фахівця у 

галузі права у розгляді питань про застосування дисциплінарних стягнень, 

погіршення умов тримання та застосування заохочувальних норм (статті 81 і 82 

Кримінального кодексу України), а також у підготовці до такого розгляду. 

Водночас, Верховною Радою України прийнято закони України «Про внесення змін 

до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку 

застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення» від 06 вересня 2016 р. 

№ 1487-VIII (набуде чинності 07 квітня 2017 р.) та «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань 

та реалізації прав засуджених» від 07 вересня 2016 р. № 1492-VIII. 

 Крім того, очікують на друге читання проекти законів України «Про внесення змін 

до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо поліпшення умов тримання 

засуджених)» (реєстр. № 2685 від 21 квітня  

2015 р.), «Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення щодо 

імплементації деяких стандартів Ради Європи» (реєстр. № 2291 від 21 квітня 2015 

р.), якими частково врегульовані питання, передбачені законопроектом та змінена 

редакція норм, до яких законопроектом вносяться зміни. 

У зв’язку з цим законопроект потребує доопрацювання з урахуванням внесених 

зазначеними законами змін, яке можливе після їх опублікування. 

8. Забезпечення 

відшкодування 

шкоди та 

2) розроблення 

законопроекту щодо 

створення інституту 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 
Виконано 

У Верховній Раді України розглядається проект Закону України «Про превентивні і 

компенсаційні засоби у зв'язку з катуванням, нелюдським чи таким, що принижує 
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реабілітації жертв 

злочинів, 

пов'язаних із 

катуваннями, 

жорстоким, 

нелюдським або 

таким, що 

принижує 

гідність, 

поводженням чи 

покаранням, 

відповідно до 

міжнародних 

стандартів 

превентивної скарги 

для осіб, які 

утримуються в 

неналежних умовах в 

місцях несвободи та 

піддаються 

катуванням, 

жорстокому, 

нелюдському або 

такому, що принижує 

гідність, поводженню 

чи покаранню; 

надання можливості 

термінового залучення 

експертів з метою 

фіксації неналежних 

умов тримання чи 

поводження для 

гарантування 

наявності доказів 

таких умов у 

подальшому; 

розроблення та 

передбачення змісту і 

порядку здійснення 

ефективних 

термінових заходів 

судового 

превентивного 

реагування щодо осіб, 

які утримуються в 

неналежних умовах чи 

піддаються 

неналежному 

поводженню, з метою 

унеможливлення 

подальшого тримання 

в таких умовах 

Кабінету 

Міністрів 

України 

гідність,       поводженням або покаранням щодо засуджених та осіб, узятих під 

варту, та запровадження інституту пенітенціарних суддів» (реєстр. №4936 від 

08.07.2016), внесений народними депутатами України Мірошниченком Ю.Р. та 

іншими 



3) розроблення та 

внесення на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

законопроекту про 

внесення змін до 

Закону України "Про 

Державну 

кримінально-

виконавчу службу 

України", що 

передбачатиме: 

незалежність медичної 

служби ДПтС на 

центральному та 

територіальному рівні, 

на рівні медичних 

частин установ 

виконання покарань та 

попереднього 

ув'язнення шляхом 

усунення 

підпорядкування 

медичного персоналу 

іншому персоналу 

Державної 

кримінально-

виконавчої служби, 

крім Голови ДПтС; 

юридичну та 

фінансову 

незалежність медичної 

служби з наданням їй 

статусу окремої 

юридичної особи з 

окремим бюджетом та 

повноваженнями щодо 

розпорядження ним 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 
Виконання триває 

Мін'юстом розроблено проект Концепції реформування системи охорони здоров'я 

Державної кримінально-виконавчої служби України. 

Метою Концепції є, у тому числі, створення нової незалежної системи охорони 

здоров'я ДКВС від адміністрації   органів   і установ виконанням покарань. 

Відповідно до основних засад Концепції проведення реформи буде проведено в три 

етапи: І -формування інститутів та організаційних структур системи охорони 

здоров'я ДКВС (2016 рік - І півріччя 2017 року), II - становлення та функціонування 

оновленої системи охорони здоров'я ДКВС, її нормативно-правове та методичне 

супроводження (II півріччя]£017 -2021 рік), III - аналіз та оцінка результатів 

запровадження Концепції (2022 рік). 

На сьогодні проект Концепції проходить процедуру громадського обговорення та 

готується для подання на погодження до заінтересованих ЦОВВ. 
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4) внесення до 

законодавства змін у 

частині переведення 

засуджених до 

лікувальних установ 

поза межами установ 

виконання покарань та 

попереднього 

ув'язнення з метою 

гарантування вільного 

вибору лікаря і 

медичної установи та 

можливостей 

отримати їх послуги 

засудженими та 

особами, взятими під 

варту 

наказ щодо 

внесення 

змін 

затверджен

о 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МОЗ 

ДПтС 

Харківська 

правозахисна 

група (за 

згодою) 

Консультацій

на місія 

Європейськог

о Союзу в 

Україні (за 

згодою) 

Виконання триває 

Питання щодо отримання стаціонарної медичної допомоги засудженими та 

особами, узятими під варту, в закладах охорони здоров'я МОЗ визначено у 

Концепції реформування системи охорони здоров'я Державної кримінально-

виконавчої служби України. 

Проте, за попередніми висновками фахівців реалізація цих заходів потребуватиме 

значних витрат із Державного бюджету України (близько 5 млрд грн). 

6) розроблення та 

подання на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

законопроекту про 

внесення змін до 

Кримінального 

процесуального 

кодексу України щодо 

гарантування права 

осіб, до яких 

застосовано 

запобіжний захід у 

вигляді взяття під 

варту, бути 

звільненим у зв'язку із 

станом здоров'я в 

порядку, 

встановленому для 

засуджених 

законопрое

кт подано 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

II квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 
Виконання триває 

Міністерством юстиції здійснюється опрацювання питання щодо гарантування 

права осіб, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, бути 

звільненим у зв’язку із станом здоров’я в порядку, встановленому для засуджених. 

На даний час проводиться аналіз практики Європейського суду з прав людини та 

положення чинного законодавства.  За результатами проведеного аналізу будуть 

надані пропозиції щодо необхідності внесення відповідних змін. 
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7) розроблення з 

урахуванням 

методичних 

рекомендацій ДПтС 

окремого розділу з 

питань превентивної 

медицини (гігієна, 

запобігання заразним 

захворюванням, 

алкоголізму та 

наркоманії, 

самогубствам тощо) та 

внесення відповідних 

змін до наказу 

Мін'юсту та МОЗ N 

1348/5/572 від 15 

серпня 2014 р. "Про 

затвердження Порядку 

організації надання 

медичної допомоги 

засудженим до 

позбавлення волі" 

відповідно до 

стандартів, 

викладених у 3-й 

Загальній доповіді 

Європейського 

комітету з питань 

запобігання 

катуванням чи 

нелюдському або 

такому, що принижує 

гідність, поводженню 

чи покаранню 

наказ щодо 

внесення 

змін 

затверджен

о 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МОЗ 

ДПтС 

Консультацій

на місія 

Європейськог

о Союзу в 

Україні (за 

згодою) 

Виконання триває 

Питання щодо запобігання алкоголізму, наркоманії та самогубствам відносяться до 

соціальної сфери впливу і не можуть бути включені до Порядку організації надання 

медичної допомоги засудженим до позбавлення волі. 

Відповідний наказ може бути затверджено після визначення структури організації 

надання медичної допомоги на місцях засудженим та особам, узятим під варту в 

рамках реформування системи охорони здоров'я Державної кримінально- 

виконавчої служби України (затвердження Концепції). 

10) розроблення та 

подання на розгляд 

Кабінету Міністрів 

новий 

підрозділ у 

структурі 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Консультацій

Виконано 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 

«Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів  виконавчої  влади 
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України проекту акта 

про внесення змін до 

Положення про 

Державну 

пенітенціарну службу 

України, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

2 липня 2014 р. N 225, 

та створення в 

структурі ДПтС 

окремого підрозділу з 

відібраним шляхом 

проведення відкритого 

конкурсу персоналом, 

який буде відповідати 

за належне виконання 

рішень Європейського 

суду з прав людини, 

гарантувати ефективне 

вжиття заходів 

загального характеру, 

які визначені 

Урядовим 

уповноваженим у 

справах 

Європейського суду з 

прав людини, та інших 

додаткових заходів, 

необхідних для 

недопущення у 

подальшому 

порушення вимог 

Конвенції проти 

катувань та інших 

жорстоких, 

нелюдських або таких, 

ДПтС 

створено 

на місія 

Європейськог

о Союзу в 

Україні (за 

згодою) 

системи юстиції», згідно з якою Міністерство юстиції є правонаступником 

Державної пенітенціарної служби, що ліквідується, в частині реалізації державної 

політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у структурі 

Мін'юсту утворено окремий структурний підрозділ Відділ інспектування 

дотримання прав людини в пенітенціарних закладах. Персонал до зазначеного 

підрозділу відбиратиметься шляхом проведення конкурсу. 
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що принижують 

гідність, видів 

поводження і 

покарання; 

забезпечуватиме 

повну імплементацію 

рекомендацій 

Європейського 

комітету з питань 

запобігання 

катуванням чи 

нелюдському або 

такому, що принижує 

гідність, поводженню 

чи покаранню та 

інших міжнародних 

стандартів у 

пенітенціарній сфері 

11) розроблення та 

прийняття 

нормативно-правового 

акта з питань 

регулювання порядку 

виконання рішень 

Європейського суду з 

прав людини та 

рекомендацій 

Європейського 

комітету з питань 

запобігання 

катуванням чи 

нелюдському або 

такому, що принижує 

гідність, поводженню 

чи покаранню на рівні 

ДПтС, її 

територіальних 

проект 

нормативн

о-

правового 

акта 

внесено на 

розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Консультацій

на місія 

Європейськог

о Союзу в 

Україні (за 

згодою) 

Виконання триває 

3 метою забезпечення виконання рекомендацій Європейського комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню стосовно удосконалення механізму розслідування скарг 

на неналежне поводження та враховуючи Рекомендації щодо розслідування 

звинувачень у жорстокому поводженню у пенітенціарній службі України, 

розроблені в рамках спільної програми Європейського Союзу і Ради Європи 

«Посилення боротьби з жорстоким поводженням і безкарністю» у країнах 

Південного Кавказу, Молдови і України, Мін'юстом затверджено наказ від 

12.02.2015 №178/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно 

удосконалення розслідування звинувачень у жорстокому поводженні в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління 

Державної пенітенціарної служби України» 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU84300.html
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органів, а також 

окремих установ, що 

їй підпорядковані 

19) розроблення та 

внесення на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України Державної 

цільової програми 

удосконалення 

залучення до корисної 

цілеспрямованої 

діяльності засуджених 

та осіб, які 

перебувають під 

вартою, відповідно до 

стандартів 

Європейського 

комітету з питань 

запобігання 

катуванням чи 

нелюдському або 

такому, що принижує 

гідність, поводженню 

чи покаранню 

проект 

нормативн

о-

правового 

акта 

внесено на 

розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Консультацій

на місія 

Європейськог

о Союзу в 

Україні (за 

згодою) 

Виконано 

Відповідно до пункту 12 заходів щодо ефективного та раціонального використання 

державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших 

державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та 

організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710, припинено 

підготовку проектів нових державних цільових програм або внесення змін до 

затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з 

державного бюджету, крім Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 жовтня 2003 року № 1684. 

11. Визначення 

засобів захисту 

від неналежних 

умов тримання під 

вартою 

1) розроблення і 

внесення на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

законопроекту про 

превентивні та 

компенсаційні засоби 

захисту від 

неналежних умов 

тримання під вартою 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

Верховний 

Суд України 

(за згодою) 

Вищий 

спеціалізован

ий суд 

України з 

розгляду 

цивільних і 

кримінальних 

справ (за 

згодою) 

Виконано 

Створено міжвідомчу робочу групу, в результаті роботи якої було 

розроблено 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». Наразі проект (реєстраційний № 4936) 

знаходиться на опрацюванні в Комітеті Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

 



інші 

заінтересован

і органи 

державної 

влади 

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність 

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

13. Посилення 

ефективності 

судового 

контролю за 

підставами 

позбавлення 

свободи, зокрема 

при застосуванні 

примусової 

госпіталізації до 

психіатричних 

закладів 

1) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення щодо 

поміщення осіб до 

психіатричної лікарні 

для проведення 

судово-медичної 

експертизи виключно 

за наявності належних 

для цього підстав та з 

дотриманням гарантій 

від свавільного 

позбавлення особи 

свободи щодо 

врегулювання питання 

призначення медичної 

експертизи 

відповідне 

законодавч

е підґрунтя 

розроблено 

та схвалено 

Венеціансь

кою 

комісією 

та/або 

Комітетом 

Міністрів 

Ради 

Європи 

III 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МОЗ 
Виконання триває 

З метою приведення чинного законодавства до міжнародних стандартів, в 

частині забезпечення недопущення необґрунтованого поміщення осіб, щодо яких 

розглядаються справи про адміністративні правопорушення, до медичних закладів 

для проведення судово-психіатричної експертизи, розроблено проект Закону 

України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо проведення судово-психіатричної експертизи» та 

підготовлено пакет документів для погодження з заінтересованими органами 

відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України. 

Після проведення погоджувальних процедур проект акта буде внесено в 

установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.  

14. 

Унеможливлення 

безпідставного та 

неналежним 

чином 

оформленого 

затримання, 

тримання особи 

під вартою без 

2) розроблення 

нормативно-правової 

бази щодо 

врегулювання 

функціонування 

фактично існуючих 

установ попереднього 

ув'язнення СБУ, 

зокрема внесення 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

наказ 

затверджен

о 

III 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

СБУ (за 

згодою) 

Консультацій

на місія 

Європейськог

о Союзу в 

Україні (за 

Виконання триває 

Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про внесення 

змін до Законів України «Про попереднє ув’язнення» та «Про Службу безпеки 

України» у зв’язку з необхідністю врегулювання на законодавчому рівні 

функціонування фактично існуючих установ попереднього ув’язнення Служби 

безпеки України та поширення тим самим на установи попереднього ув’язнення 

вимог Закону України «Про попереднє ув’язнення». 

Підготовлений відповідний законопроект 04 січня 2017 року  Міністерством 

юстиції України направлено на погодження до Мінфіну, Мінекономрозвитку, до 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html
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рішення суду відповідних змін до 

Закону України "Про 

попереднє ув'язнення" 

та розроблення правил 

внутрішнього 

розпорядку місць 

затримання в СБУ 

згодою) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України для висловлення 

позиції, а також до консультативної Місії Європейського Союзу з реформування 

сектору цивільної безпеки України. 

3) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

Кримінального 

процесуального 

кодексу України щодо 

чіткого врегулювання 

питання приведення 

порядку застосування 

запобіжних заходів до 

засудженого у 

відповідність з 

вимогами практики 

Європейського суду з 

прав людини 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

III 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МВС 

СБУ (за 

згодою) 

Виконання триває 

Міністерством юстиції здійснюється опрацювання та аналіз міжнародного 

законодавства та практики Європейського суду з прав людини в частині 

застосування запобіжних заходів  та дотримання строків тримання під вартою. За 

результатами такого опрацювання будуть розроблені відповідні пропозиції.  

 

5) розроблення з 

урахуванням практики 

Європейського суду з 

прав людини 

законопроекту про 

внесення змін до 

Кримінального 

процесуального 

кодексу України щодо 

чіткого врегулювання 

питання стосовно 

строків тримання під 

вартою 

подано на 

розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

законопрое

кт про 

внесення 

відповідни

х змін до 

Криміналь

ного 

процесуаль

ного 

кодексу 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 
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України 

Забезпечення права на справедливий суд 

Забезпечення права на незалежний та справедливий суд у розумний строк; 

створення доступної та ефективної системи судочинства, що відповідатиме європейським цінностям та стандартам захисту прав людини 

16. Забезпечення 

доступності до 

правосуддя для 

кожної особи 

1) розроблення та 

подання на розгляд 

Верховної Ради 

України 

законопроекту про 

внесення змін до 

процесуальних 

кодексів, що 

передбачають більш 

гнучку систему 

звільнення або 

відстрочки оплати 

судового збору; 

звільнення від сплати 

судового збору осіб, 

що мають право на 

отримання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України, 

судові 

витрати не 

становлять 

нездоланну 

перешкоду 

для захисту 

права в 

суді 

II квартал 

2017 р. 

Мін'юст Виконання триває 

Розробляються пропозиції щодо законодавчого регулювання підстав і порядку 

звільнення від сплати судового збору осіб, що мають право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

20. Підвищення 

прозорості 

діяльності суддів 

та рівня їх 

відповідальності 

1) розроблення 

законопроекту щодо 

внесення змін до 

Кримінального 

процесуального 

кодексу України із 

розмежуванням 

функцій колегії 

присяжних і 

професійного судді та 

запровадження суду 

присяжних для 

розгляду 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

Верховний 

суд України 

(за згодою) 

ДСА (за 

згодою) 

Виконання триває 

Міністерством юстиції здійснюється вивчення міжнародної практики щодо 

функціонування інституту присяжних, зокрема в частині розмежування компетенції 

колегії присяжних і професійного судді.  

За результатами такого дослідження будуть підготовлені пропозиції щодо 

необхідності внесення відповідних змін до чинного законодавства. 
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кримінальних 

обвинувачень у 

тяжких та особливо 

тяжких злочинах 

21. Усунення 

недоліків 

процесуального 

законодавства та 

забезпечення 

здійснення 

ефективного 

судочинства у 

розумні строки, 

послідовної 

судової практики 

2) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення щодо 

забезпечення права на 

апеляційне 

оскарження до 

відбуття стягнення у 

вигляді 

адміністративного 

арешту, а також 

обмеження кількості 

складів 

правопорушень, щодо 

яких може бути 

застосовано це 

стягнення 

ефективна 

імплемента

ція 

відповідног

о 

законодавс

тва 

III 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

Вищий 

спеціалізован

ий суд 

України з 

розгляду 

цивільних і 

кримінальних 

справ (за 

згодою) 

Виконання триває 

З метою приведення положень Кодексу України про адміністративні 

правопорушення у відповідність до міжнародних стандартів в частині застосування 

адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту Міністерством 

юстиції розроблено відповідний проект Закону  та підготовлено  пакет документів 

для його погодження з заінтересованими органами відповідно до Регламенту 

Кабінету Міністрів України. 

Після проведення необхідних процедур визначених Регламентом Кабінету 

Міністрів України проект акта буде внесено в установленому порядку на розгляд 

Кабінету Міністрів України.  

22. 

Функціонування 

ефективної 

системи 

виконавчого 

провадження, 

виконання у 

розумні строки 

судових рішень і 

рішень інших 

органів, зокрема 

завдяки 

запровадженню 

інституту 

4) розроблення 

законопроекту про 

внесення змін до 

Законів України "Про 

виконання рішень та 

застосування практики 

Європейського суду з 

прав людини" та "Про 

гарантії держави щодо 

виконання судових 

рішень" з метою 

запровадження 

додаткових механізмів 

(способів) виконання 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

II квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

Мінфін 
Виконано 

Розроблено та внесені на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо способу виконання 

судових рішень», який передбачає запровадження альтернативного механізму 

виконання рішень судів, відповідальність за невиконання яких покладено на 

державу, та які у зв'язку з відсутністю достатніх коштів у державному бюджеті на 

зазначені цілі неможливо своєчасно виконати. Наразі проект (реєстраційний № 

5026) знаходиться на розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань правової 

політики та правосуддя. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T063477.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T063477.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T063477.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T063477.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T063477.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124901.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124901.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124901.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124901.html


приватних 

виконавців 

судових рішень, які 

можуть бути 

застосовані виключно 

за згодою 

(ініціативою) 

стягувача 

23. Забезпечення 

гарантії 

професійної 

діяльності 

адвокатів 

1) проведення 

моніторингу 

ефективності 

оподаткування 

доходів від 

адвокатської 

діяльності 

пропозиції 

подано 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2017 р. 

Мін'юст 

ДФС 

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

Виконання триває 

Здійснюється моніторинг, вивчаються досвід, напрацювання та кращі практики з 

цього питання. 

24. 

Удосконалення 

стандартів якості 

надання правової 

допомоги та 

забезпечення їх 

дотримання 

1) розроблення та 

затвердження 

стандартів якості 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у цивільних 

та адміністративних 

справах, 

удосконалення 

стандартів якості 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у 

кримінальному 

процесі 

затверджен

о наказ про 

внесення 

відповідни

х змін 

III 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст Виконання триває 

Розроблено проект стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільних та адміністративних справах. Проект знаходиться у стадії 

обговорення з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

Розроблено проект протоколу першого побачення з клієнтом по цивільній або 

адміністративній справі. Проект обговорюється з адвокатами та працівниками 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – центри).  

25. Розширення 

можливості 

надання 

первинної та 

вторинної 

безоплатної 

правової 

допомоги у 

1) внесення змін до 

Закону України "Про 

безоплатну правову 

допомогу" в частині 

розширення доступу 

до безоплатної 

вторинної правової 

допомоги: 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

II квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

Мінсоцполіти

ки 

Виконання триває 

Координаційним центром розроблено проект Закону України «Про внесення змін до 

статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – проект 

закону). 

02 грудня 2016 року проект закону направлено на погодження Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі України (лист № 9092/29/26-16) та Міністерству 

фінансів України (лист № 9090/29/26-16). 

Проект погодження без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113460.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113460.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113460.html


цивільних та 

адміністративних 

справах 

розширення переліку 

категорій осіб, що 

мають право на 

отримання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги за 

рахунок осіб, які 

претендують на 

отримання статусу 

учасника 

антитерористичної 

операції та 

внутрішньо 

переміщених осіб 

надання права на 

отримання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

особам, 

середньомісячний 

сукупний дохід яких 

не перевищує двох 

розмірів 

прожиткового 

мінімуму, 

встановленого 

законом для осіб, які 

належать до основних 

соціальних і 

демографічних груп 

населення 

передбачення права на 

отримання всіх видів 

правових послуг 

безоплатної вторинної 

правової допомоги для 

учасників бойових дій, 

у тому числі учасників 

України (лист від 07 грудня 2016 року № 2412-05/39352-03) та Міністерством 

фінансів України (лист від 22 грудня 2016 року № 31-08020-03-5/36593).  

Разом з цим, повідомляємо, що у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України  

21 грудня 2016 року Закону України «Про Вищу раду правосуддя», яким зокрема 

вносяться зміни до статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з 

метою розширення переліку категорій осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, - подавати на розгляд Уряду зазначений законопроект 

є недоцільним. 

На сьогодні Координаційним центром розробляються зміни до Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», щодо надання права недієздатним особам на 

безоплатну вторинну та первинну правову допомогу 

передбачення права на безоплатну правову допомогу в судових процесах для осіб з 

інвалідністю, осіб з психічними розладами. 



антитерористичної 

операції 

надання права 

недієздатним особам 

на безоплатну 

вторинну та первинну 

правову допомогу 

передбачення права на 

безоплатну правову 

допомогу в судових 

процесах для осіб з 

інвалідністю, осіб з 

психічними розладами 

2) розроблення 

методичних 

рекомендацій та 

запровадження 

пілотних тренінгів для 

органів місцевого 

самоврядування з 

метою удосконалення 

організації ними 

надання безоплатної 

первинної правової 

допомоги 

кількість 

органів 

місцевого 

самоврядув

ання, яким 

надано 

методичну 

допомогу з 

метою 

удосконале

ння 

організації 

ними 

надання 

безоплатно

ї первинної 

правової 

допомоги, - 

12000 

III 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст Виконання триває 

Центрами було розроблено 662 теми методичних рекомендацій для органів 

місцевого самоврядування, основні з яких: «Застосування земельного законодавства 

в діяльності органів місцевого самоврядування», «Підвищення ефективності 

надання БППД у новостворених об’єднаних територіальних громадах», «Залучення 

до надання БППД осіб приватного права, адвокатів та інших фахівців у відповідній 

галузі права», «Створення стабільної системи безоплатної правової допомоги в 

місцевій громаді», «Пілотний проект Міністерства юстиції України у сфері 

державної реєстрації громадських формувань», «Надання правових послуг 

населенню сільської місцевості працівниками бюро правової допомоги», «Щодо 

державної реєстрації громадських формувань через фронт-офіси», «Біометричний 

закордонний паспорт. Порядок та  процедура отримання», «Значення бюро правової 

допомоги у житті громади», «Надання первинної правової допомоги, зокрема у 

сільській місцевості, шляхом залучення адвокатів, інших фахівців галузі права», 

«Надання первинної правової допомоги шляхом залучення юридичних осіб 

приватного права», «Повноваження органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб щодо надання безоплатної правової допомоги», «Інструменти 

впливу громадян на місцеву владу», «Створення стабільної системи безоплатної 

правової допомоги в місцевій громаді», «Формування партнерства із суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги», «Обов'язки органів місцевого 

самоврядування надавати громадянам безоплатну правову допомогу», «Про 

затвердження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських 

формувань», «Збірник нормативно-правових актів з питань організації надання 

безоплатної первинної правової допомоги в територіальних громадах», «Організація 



роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги 

в територіальних громадах», «Методичні рекомендації для органів місцевого 

самоврядування щодо організації ними надання безоплатної первинної правової 

допомоги з питання: «Збірник корисних посилань з питань прав внутрішньо 

переміщених осіб» тощо, які були поширені серед органів місцевого 

самоврядування регіонів загальним накладом до 34533 екземплярів. 

Окрім того, центрами було організовано та проведено 836 пілотних тренінгів для 

посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань удосконалення 

організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги. 

3) налагодження 

співпраці, зокрема 

шляхом укладання 

меморандумів між 

місцевими центрами з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги та 

громадськими 

організаціями - 

провайдерами 

безоплатної первинної 

правової допомоги та 

безоплатної вторинної 

правової допомоги, 

утворення відповідних 

баз даних 

кількість 

громадськи

х 

організацій

, з якими 

налагоджен

о 

співпрацю 

щодо 

надання 

безоплатно

ї правової 

допомоги, - 

1500 

IV 

квартал 

2019 р. 

Мін'юст Виконання триває 

Центрами надання безоплатної правової допомоги налагоджено ефективну 

співпрацю з 1029 громадською організацією, з більшістю з яких було укладено 

меморандуми про співпрацю у сфері надання безоплатної правової допомоги (1691 

меморандум). Ведеться робота щодо створення єдиного реєстру партнерських 

організацій-провайдерів безоплатної правової допомоги. 

26. Забезпечення 

якісної і доступної 

правової 

допомоги через 

адвокатуру та 

ефективну 

систему 

безоплатної 

правової 

допомоги 

1) удосконалення 

механізму 

моніторингу 

дотримання стандартів 

якості надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги 

затверджен

о наказ 

Координаці

йного 

центру з 

надання 

правової 

допомоги 

"Питання 

організації 

моніторинг

2016 рік Мін'юст Виконано 

Видано наказ Координаційного центру від 06 квітня 2015 року № 136, 

Удосконалено організацію моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі. 

Налагоджено роботу з передачі матеріалів виконаних доручень адвокатів до комісії 

з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання безоплатної вторинної 

правової допомоги при радах адвокатів регіонів у разі отримання скарг від 

клієнтів/виявлення центрами випадків недотримання адвокатами стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі. 

Налагоджено роботу із збирання, аналізу інформації, що надходить від менеджерів з 

якості, клієнтів та адвокатів (в анонімних анкетах) та вироблення пропозицій щодо 



у 

дотриманн

я 

адвокатами 

стандартів 

якості 

надання 

безоплатно

ї вторинної 

правової 

допомоги" 

удосконалення стандартів надання безоплатної вторинної правової допомог 

кількість 

проведених 

спостереже

нь за 

роботою 

адвоката в 

суді, 

щороку - 

1800 

щороку Мін'юст Виконано 

Організовано збір та аналіз практики надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в цивільних та адміністративних справа. 

У І-ІІІ кварталах 2016 року було проведено 1044 спостереження за роботою 

адвоката в суді.  

 

кількість 

проведених 

бесід з 

клієнтами, 

щороку - 

300 

щороку Мін'юст Виконано 

Організовано проведення  бесід з клієнтами з метою удосконалення стандартів 

якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі. 

У І-ІІІ кварталах 2016 року проведено 276 бесід з клієнтами. 

кількість 

проведених 

анонімних 

анкетувань 

адвокатів, 

щороку - 

50 

щороку Мін'юст Виконано 

У 2016 році проведено 50 анонімних анкетувань адвокатів. 

кількість 

проведених 

перевірок 

щороку Мін'юст Виконано 

Організовано проведення перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу.  



достовірно

сті наданої 

адвокатами 

інформації 

за 

вразливими 

категоріям

и суб'єктів 

права на 

безоплатну 

вторинну 

правову 

допомогу, 

щороку - 

10000 

У І-ІІІ кварталах 2016 року проведено 7556 перевірок достовірності наданої 

адвокатами інформації за вразливими категоріями суб'єктів права на безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

 

кількість 

узагальнен

их та 

поширених 

прикладів 

успішного 

захисту, 

щороку - 

300 

щороку Мін'юст Виконано 

Організовано збір, узагальнення та поширення прикладів успішного захисту. 

У І-ІІІ кварталах 2016 року  узагальнено та поширено 553 приклади успішного 

захисту. 

кількість 

узагальнен

их та 

поширених 

прикладів 

кращої 

практики 

адвокатськ

ої 

діяльності, 

щороку - 

300 

щороку Мін'юст Виконання триває 

Організовано збір, узагальнення та поширення прикладів кращої адвокатської 

практики. 

У І-ІІІ кварталах 2016 року було узагальнено та поширено 133 приклади кращої 

практики адвокатської діяльності. 

 



2) розбудова 

комплексної 

інформаційно-

аналітичної системи 

забезпечення надання 

безоплатної правової 

допомоги, включаючи 

належне матеріально-

технічне забезпечення 

регіональних та 

місцевих центрів з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

рівень 

розробленн

я та 

впровадже

ння 

комплексн

ої 

інформацій

но-

аналітичної 

системи 

забезпечен

ня надання 

безоплатно

ї первинної 

правової 

допомоги - 

100 

відсотків 

(від 80 

відсотків у 

2016 році 

до 100 

відсотків у 

2020 році, 

5 відсотків 

щороку) 

2016 -

 2020 

роки 

Мін'юст Виконання триває 

Фінансування з державного бюджету не здійснювалося.  

Протягом 2016 року за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в 

Україні» здійснено розробу технічного завдання на розроблення та впровадження 

комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної 

первинної правової допомоги. 

(40% від потреби). 

3) створення та 

розміщення 

міжрегіональних 

ресурсно-тренінгових 

центрів правової 

допомоги у мм. 

Дніпропетровську, 

Львові, Києві, Одесі, 

Харкові 

кількість 

створених 

міжрегіона

льних 

ресурсно-

тренінгови

х центрів 

правової 

допомоги - 

5 

2016 рік Мін'юст Виконання триває 

Координаційним центром придбано необхідні приміщення в зазначених містах, в 

яких проводяться ремонтні роботи. 

У зв’язку з затримкою фінансування ремонтних робіт в приміщеннях 

міжрегіональних право просвітницьких ресурсне-комунікаційних платформ, що 

здійснюються за рахунок коштів донорів, запуск платформ у Дніпрі, Львові, Одесі, 

Харкові та Києві відбудеться у першій половині 2017 року. 

Наразі формується перелік необхідного обладнання, що буде придбано за 

фінансової допомоги Посольства США в Україні. 

Внесені зміни до структури та штатного розпису Координаційного центру з надання 



правової допомоги, якими передбачено відповідні структурні підрозділи. 

Наразі формуються вимоги до кандидатів на посади для оголошення конкурсу з 

набору працівників. 

28. Забезпечення 

відповідно до 

європейських 

стандартів 

доступу до 

правосуддя дітей, 

людей з 

інвалідністю, 

повнолітніх 

недієздатних осіб 

та осіб з 

обмеженою 

дієздатністю 

1) розроблення та 

подання на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

законопроекту про 

внесення змін до 

статті 9 Закону 

України "Про судовий 

збір" щодо 

передбачення 

можливості 

спрямування коштів, 

що надійшли від 

сплати судового збору 

на забезпечення умов 

доступності судів для 

людей з інвалідністю з 

порушеннями зору, 

слуху, опорно-

рухового апарату та 

інших маломобільних 

груп населення 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

прийнято у 

разі 

потреби 

підзаконні 

нормативн

о-правові 

акти з 

відповідни

х питань 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДСА (за 

згодою) 

Виконання триває 

Міністерством юстиції підготовлено проект Закону України «Про внесення 

змін до статті 9 Закону України «Про судовий збір» (щодо забезпечення умов 

доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп 

населення», та направлено на погодження до Міністерства фінансів України, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства соціальної 

політики, Державної судової адміністрації України, Всеукраїнського громадського 

об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» та 

Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».  

Після погодження заінтересованими органами вказаного проекту акта його 

буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України. 

 

2) проведення аналізу 

законодавства щодо 

наявності відповідних 

прогалин і проблем, 

зокрема пов'язаних з 

доступом до судового 

та адміністративного 

провадження людей з 

інвалідністю 

внаслідок ураження 

органів зору, слуху та 

опорно-рухового 

проведено 

дослідженн

я 

надіслано 

до 

Кабінету 

Міністрів 

України 

пропозиції 

за 

результата

ми 

II квартал 

2016 р. 

III 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МВС 

ДСА (за 

згодою) 

Центральна 

виборча 

комісія (за 

згодою) 

інші 

заінтересован

і органи 

державної 

Виконано 

Міністерство юстиції листами від 14.11.2016 № 8300/11/9-16 та від 

26.12.2016 № 46349/12811-0-4-16/11 за результатами проведеного аналізу 

законодавства щодо наявності відповідних прогалин і проблем, зокрема пов'язаних 

з доступом до судового та адміністративного провадження людей з інвалідністю 

внаслідок ураження органів зору, слуху та опорно-рухового апарату, розумової 

відсталості, психічних розладів, повідомлено Кабінет Міністрів України про 

відсутність пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів, оскільки наявні 

на сьогодні проблеми потребують врегулювання лише у відповідних відомчих 

актах. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113674.html
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апарату, розумової 

відсталості, психічних 

розладів, і подання на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

пропозицій щодо 

покращення 

відповідної ситуації 

дослідженн

я 

влади 

Забезпечення свободи мирних зібрань та об'єднань 

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

39. 

Унеможливлення 

безпідставного та 

непропорційного 

обмеження права 

на мирні зібрання 

1) розроблення 

законопроекту про 

правові гарантії та 

механізми реалізації 

свободи мирних 

зібрань, з 

передбаченням, 

зокрема, спонтанних 

мирних зібрань, 

контрзібрань, 

розроблення 

методичних 

рекомендацій щодо 

проведення 

медіаційних процедур, 

а також внесення змін 

до інших 

законодавчих актів з 

метою забезпечення 

гарантій реалізації 

свободи мирних 

зібрань 

законопрое

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

МВС 
Виконано 

На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України 

"Про гарантії свободи мирних зібрань" (реєстр. № 3587 від 07 грудня 2015 року), 

внесений на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України 

Немирею Г.М., Луценко І.С. та іншими, та проект Закону України "Про гарантії 

свободи мирних зібрань в Україні" (реєстр. № 3587-1 від 11 грудня 2015 року), 

внесений на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України 

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

обов’язки організаторів та учасників мирних зібрань, повноваження та обов’язки 

державних органів та органів місцевого самоврядування у правовідносинах, 

пов'язаних з організацією та проведенням мирних зібрань, встановити чіткі і 

виключні підстави та способи для обмеження свободи мирних зібрань, а також 

врегулювати процедури моніторингу та медіації під час проведення мирних зібрань. 

З огляду на наведене, а також враховуючи положення частини другої статті 

100 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України  

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

може бути внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним 

депутатам України першого законопроекту з відповідного питання, Міністерство 

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

запропонувало Кабінету Міністрів України зосередити діяльність Міністерства 

юстиції на супроводженні зазначених проектів Законів України у комітетах та на 

пленарних засіданнях Верховної Ради України.  

Згідно з Постановою Верховної Ради України  від 01 листопада 2016 року      

№ 1707-VIII зазначені законопроекти включені до порядку денного п'ятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

43. 1) розроблення законопрое III Мін'юст Виконання триває 



Удосконалення 

процедури 

державної 

реєстрації 

релігійних 

організацій та 

погодження 

мирних зібрань 

релігійного 

характеру 

законопроекту про 

внесення змін до 

Розділу II Закону 

України "Про свободу 

совісті та релігійні 

організації" та до 

Закону України "Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб та 

фізичних осіб - 

підприємців", 

спрямованого на 

взаємне узгодження 

процедур реєстрації 

статутів (положень) 

релігійних організацій 

та внесення даних про 

них до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб та 

фізичних осіб -

 підприємців 

(державна реєстрація) 

кт внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

процедури 

набуття 

релігійною 

організаціє

ю статусу 

юридичної 

особи 

узгоджені 

між собою 

квартал 

2016 р. 

Мінкультури Міністерство культури України листом від 20.09.2016 № 2211/18/14-16 

повідомило Міністерство юстиції України, що станом на 20.09.2016 ними 

розроблено  вищезазначений проект Закону та направлено на розгляд Експертній 

раді з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій, яка діє при 

Міністерстві культури України, проведення засідання якої заплановано на початок 

жовтня поточного року. Після узгодження проекту Закону на засіданні Експертної 

ради його в установленому порядку буде направлено на розгляд до Міністерства 

юстиції України.  

Зазначений проект Закону знаходиться в Міністерстві юстиції на 

опрацюванні. 

Крім того повідомляємо, що пунктом 2 Плану заходів на 2016 рік з реалізації 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в України на 

2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

02.11.2016 № 802-р, передбачено розроблення та подання в установленому порядку 

Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до законодавчих 

актів щодо спрощення процедури реєстрації релігійних організацій (відповідальним 

виконавцем визначено Мінкультури, Мін’юст, строк виконання грудень 2016 року). 

Слід зазначити, що відповідно до Положення Міністерство культури 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 

р. № 495 (далі – Положення), Міністерство культури України є спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері міжнаціональних 

відносин, релігії та захисту прав національних меншин.  

Згідно з пунктом 4 Положення Мінкультури відповідно до покладених на 

нього завдань, зокрема, узагальнює практику застосування законодавства з питань, 

що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в 

установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України 

З огляду на вищезазначене, Управляння нормативно-правового забезпечення 

державної реєстрації Департаменту приватного права просить звернутись до 

Кабінету Міністрів України з проханням зняти з контролю виконання пункту 43 

Плану дій (відповідальним виконавцем якого є Мін’юст, Мінкультури, строк 

виконання ІІІ квартал 2016 року) у зв’язку з тим, що пунктом 2 Плану заходів на 

2016 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в України на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 02.11.2016 № 802-р, передбачено розроблення аналогічного 

проекту Закону щодо спрощення процедури реєстрації релігійних організацій. 

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

самоврядування через вибори; 

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

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

місцевого самоврядування 

44. Забезпечення 

свободи 

волевиявлення 

громадян, 

прозорість 

формування 

органів державної 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування 

через вибори, 

стабільності та 

уніфікованості 

законодавства 

України про 

вибори 

2) супроводження 

законопроектів з 

питань удосконалення 

виборчого 

законодавства у 

Верховній Раді 

України 

  до 

прийнятт

я 

відповідн

их 

законів 

Мін'юст Виконано у звітному періоді 

Коаліційною Угодою, яку уклали учасники коаліції депутатських фракцій, 

передбачається проведення реформи виборчого законодавства, що включає, 

зокрема, відмову від змішаної (пропорційно-мажоритарної) виборчої системи та 

запровадження пропорційної виборчої системи виборів до Верховної Ради України, 

за якої виборці матимуть можливість голосувати за конкретних кандидатів в 

багатомандатних виборчих округах (пропорційна система з відкритими списками); 

забезпечення законодавчого закріплення відповідальності суб'єктів виборчого 

процесу за порушення вимог виборчого законодавства.  

 Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою 

Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII, передбачено 

запровадження на парламентських виборах пропорційної виборчої системи з 

відкритими списками (розділ IV "Оновлення влади та антикорупційна реформа"). 

Розробка та прийняття законодавчих актів з питань проведення виборів 

мають здійснюватися на основі консолідації позицій усіх політичних сил, у першу 

чергу тих, які представлені у парламенті.   

Саме тому на сьогодні ініціатива щодо розробки проектів відповідних 

законодавчих актів належить народним депутатам України.  

До Верховної Ради України внесено 3 альтернативних законопроекти щодо 

виборів народних депутатів України (реєстр. № 1068, внесений народним депутатом 

України Мірошниченком Ю. І.,  реєстр. № 1068-1, внесений народними депутатами 

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

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

України (реєстр. № 3112, внесений народним депутатом України Писаренком В.В., і  

реєстр. № 3112-1, внесений народними депутатами України Парубієм А.В. та 

іншими).  

Згідно з Постановою Верховної Ради України  від 01 листопада 2016 року      

№ 1707-VIII зазначені законопроекти включені до порядку денного п'ятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 

Аналіз законопроектів з питань проведення виборів засвідчив,  що вони, за 

винятком проекту Закону України "Про вибори народних депутатів України" 

(реєстр. № 1068), в цілому містять елементи пропорційної виборчої системи з 



відкритими списками. 

Водночас усі законопроекти потребують доопрацювання з урахуванням 

рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ, Групи держав проти корупції, інших міжнародних 

організацій, спрямованих, зокрема на посилення прозорості фінансування 

передвиборної агітації, у тому числі у частині порядку формування виборчих 

фондів, звітування про використання коштів  таких фондів. 

Міністерство юстиції забезпечує супровід внесених на розгляд Верховної Ради 

України законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства  та при 

підготовці пропозицій аналізує їх, зокрема, на предмет дотримання європейських 

виборчих стандартів, виконання міжнародних зобов’язань України та врахування 

рекомендацій міжнародних організацій, у тому числі ОБСЄ/БДІПЛ. 

48. Вироблення 

ефективного 

механізму 

взаємодії 

громадськості з 

органами 

державної влади 

та органами 

місцевого 

самоврядування 

1) розроблення 

законопроекту щодо 

громадського 

обговорення суспільно 

важливих рішень 

(публічні 

консультації) 

розроблено 

та внесено 

на розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

відповідни

й 

законопрое

кт 

вересень 

2016 року 

Мін'юст 

Мінрегіон 

Державне 

агентство 

електронного 

урядування, 

громадські 

об'єднання 

(за згодою) 

Виконано 

Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про публічні 

консультації» та листом від 04 січня 2017 року № 242/11152-0-4-16/7 внесено його в 

установленому порядку на розгляд Уряду. 

 

Забезпечення прав дитини 

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

удосконалення державного механізму забезпечення прав дитини 

71. Упровадження 

послуг, що 

базуються на 

дружньому 

підході до дитини, 

насамперед 

медичних, 

соціальних, 

юридичних 

6) розроблення та 

внесення на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

законопроекту про 

внесення змін до 

Закону України "Про 

безоплатну правову 

допомогу" щодо 

надання безоплатної 

первинної та 

вторинної правової 

внесено на 

розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

законопрое

кт 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

Мінсоцполіти

ки 

МОЗ 

МОН 

Виконання триває 

Координаційним центром розробляються  зміни до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» щодо надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги дитині та інформування її про її права і свободи, порядок їх 

реалізації. 

Згідно з Законом України «Про безоплатну правову допомогу» право на БВПД 

мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113460.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113460.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113460.html


допомоги дитині та 

інформування її про її 

права і свободи, 

порядок їх реалізації 

72. Забезпечення 

всім дітям рівного 

доступу до 

необхідних їм 

послуг незалежно 

від стану здоров'я, 

етнічного та 

соціального 

походження, 

віросповідання, 

місця 

проживання, 

громадянства або 

інших ознак 

4) запровадження ряду 

позитивних стимулів 

для того, щоб 

безкоштовна та 

обов'язкова реєстрація 

народжень стала 

вільно доступною для 

усіх дітей, 

незважаючи на їх 

етнічне походження та 

соціальний статус 

збільшено 

відсоток 

реєстрації 

населення 

у віці після 

одного 

року 

вдвічі 

зменшено 

кількість 

незареєстр

ованих 

ромів 

IV 

квартал 

2016 р. - 

IV 

квартал 

2020 р. 

Мін'юст Виконано у звітному періоді 

З метою створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу 

громадян до адміністративної послуги щодо державної реєстрації народження,  

Міністерством юстиції України прийнято, зокрема, наказ від  22.02.2016 № 519/5 

щодо внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від  26.08.2015        № 

1593/5 «Деякі питання організації роботи відділів державної реєстрації актів 

цивільного стану, пов’язаної з державною реєстрацією народження дитини», 

спрямований на здійснення працівниками відділів державної реєстрації актів 

цивільного стану у всіх регіонах України прийому документів, необхідних для 

проведення державної реєстрації народження дитини, та видачу свідоцтв про 

народження у закладах охорони здоров’я, де приймаються пологи, за погодженням з 

керівниками відповідних закладів охорони здоров’я за місцезнаходженням відділів.  

Запровадження такого підходу  є одним із стимулів обов’язкової державної 

реєстрації народження, яка проводиться безкоштовно та є доступною для усіх дітей, 

незважаючи на їх етнічне походження та соціальний статус. 

Певні заходи у цьому напряму здійснювались безпосередньо у регіонах України. 

Усіма відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних 

територіальних управлінь юстиції (далі – ГТУЮ) готувались статті з питань 

державної реєстрації народження («Правовий статус ромської національної 

меншини при державній реєстрації народження», «Права людини в Україні – 

національна стратегія держави», «Захист та інтеграція в українське суспільство 

ромської національної меншини», «Державній реєстрації народження підлягають 

усі діти», «Захист прав та інтересів громадян України, біженців та осіб, що 

потребують тимчасового притулку, у тому числі ромської національності» тощо) 

для публікування у місцевих виданнях (у тому числі в інтернет-виданнях),  а також 

відповідна інформація розміщувалась на сайтах ГТУЮ. 

Районними, міськими, міськрайонними відділами державної реєстрації актів 

цивільного стану ГТУЮ організовувались виступи на місцевому телебаченні, 

провадились круглі столи з представниками служб у справах дітей щодо порушеної 

проблеми, розміщувалась відповідна інформація на стендах цих відділів та 

виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) 

рад, а також на сайтах райдержадміністрацій, міських рад та порталах міст; 

виготовлялись та розповсюджувались інформаційні буклети, провадились 



тематичні  флешмоби. 

Представники відділів державної реєстрації актів цивільного стану приймали участь 

у нарадах голів та секретарів виконавчих комітетів, на яких, серед інших, 

розглядалось питання забезпечення державної реєстрації всіх дітей, незважаючи на 

їх етнічне походження та соціальний статус, а також у спільних зустрічах з 

представниками територіальних підрозділів Державної міграційної служби, 

консультативно-правових зустрічах з представниками ромської меншини з питань 

своєчасної реєстрації народження тощо. 

В окремих регіонах необхідну інформацію розміщено в соціальній мережі Facebook 

на сторінках усіх керівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану 

відповідної області. 

Представниками головних територіальних управлінь юстиції в Закарпатській, 

Одеській та Харківській областях відповідно 22.11.2016, 29.11.2016 та  01.12.2016 

прийнято участь у візиті представників Контактного пункту Бюро з демократичних 

інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ з питань ромів і сінті. 

74. Упровадження 

ефективної 

системи 

правосуддя щодо 

неповнолітніх з 

урахуванням 

міжнародних 

стандартів 

3) утворення 

Міжвідомчої комісії з 

реалізації концепції 

розвитку кримінальної 

юстиції щодо 

неповнолітніх 

утворено 

Міжвідомч

у комісію з 

реалізації 

концепції 

розвитку 

кримінальн

ої юстиції 

щодо 

неповноліт

ніх 

IV 

квартал 

2017 р. 

Мін'юст Виконання триває 

Міністерством юстиції здійснюється підготовка проекту розпорядження 

Кабінету Міністрів України щодо затвердження складу Міжвідомчої комісії з 

реалізації концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, до складу 

якої увійдуть представники Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Генеральної прокуратури 

України, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства 

соціальної політики та Міністерства освіти і науки, а також представники 

громадських організацій. 

75. Здійснення 

ефективних 

заходів, 

спрямованих на 

ресоціалізацію та 

реабілітацію 

неповнолітніх 

засуджених і 

звільнених осіб з 

їх числа 

1) розроблення та 

прийняття Програми 

запровадження 

відновного правосуддя 

щодо неповнолітніх 

правопорушників, яка 

передбачатиме, 

зокрема: 

врахування оцінки 

ризиків вчинення 

повторних злочинів 

внесено на 

розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

проект 

нормативн

о-

правового 

акта 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 
Виконання триває 

У рамках українсько-канадського проекту «Реформування системи кримінальної        

юстиції щодо неповнолітніх в Україні» розроблено та апробовано на базі 

регіональних пілотних  проектів в м. Мелітополі, м. Івано-Франківську, м. 

Запоріжжі та м. Львові програми відновлення     соціального статусу неповнолітніх,   

які   потрапляють в систему правосуддя,     а саме: "Управління   гнівом"   для 

хлопців-підлітків,        "Вчимося керувати емоціями" для дівчат-підлітків, «Вибір до   

змін»,   «Життєві   навички", які будуть затверджені  після прийняття проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення та реалізації    

пробаційних програм». Зазначені програми застосовуються персоналом 

уповноваженого органу з питань пробації з урахуванням факторів ризику, 



неповнолітніми 

особами; 

планування роботи з 

їх ресоціалізації; 

розроблення 

методичних 

рекомендацій щодо 

порядку розроблення 

програм соціальної 

роботи з 

неповнолітніми 

особами, які вчинили 

правопорушення 

виявлених під час складання  оцінки  ризиків вчинення неповнолітніми   особами 

повторних кримінальних правопорушень. 

Створено     робочу     групу із представників заінтересованих ЦОВВ з підготовки 

алгоритму впровадження та змістовного забезпечення пробаційних програм    для    

неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом. До  складу  робочої  групи 

увійшли представники Мінсоцполітики, Міністерства освіти і науки України, МВС, 

Національної школи суддів України, науковці, організатори українсько-канадського 

проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в 

Україні» та їх партнери, залучені до реалізації пілотної моделей центру пробації для 

неповнолітніх. 

Порядок розроблення програм соціальної роботи з неповнолітніми особами, які 

вчинили правопорушення, міститься в посібнику з політики та порядку здійснення 

пробації для неповнолітніх та методиці роботи працівника пробації з 

неповнолітніми особами. 

2) розроблення 

пробаційних та 

корекційних програм 

та механізму 

направлення на їх 

проходження осіб, які 

вчинили 

правопорушення 

розроблено 

програми 

пробації 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

ДПтС 

Мінсоцполіти

ки 

Виконання триває 

Мінюстом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження порядку розроблення та реалізації пробаційних програм», який 

подано на розгляд КМУ. 

Крім того, на базі регіональних пілотних проектів в м. Мелітополі, м. Івано-

Франківську, м. Запоріжжі та м. Львові розроблено та апробовано пробаційні 

інструменти та навчальні методики для роботи з неповнолітніми, а також створено 

посібники: "Оцінка ризиків і потреб дітей в конфлікті 3 законом", "Гендерно-

орієнтована роботи з неповнолітніми", Когнітивно-поведінкові підходи", 

"Мотиваційне консультування", "Управління гнівом" для хлопців-підлітків, 

"Вчимося керувати емоціями" для дівчат-підлітків, «Вибір до змін», «Життгві 

навички". 

Зазначені програми будуть затверджені після прийняття постанови Кабінету 

Міністрів України «Про порядок розроблення та реалізації пробаційних програм». 

3 метою розроблення механізму направлення осіб, які вчинили правопорушення, на 

проходження пробаційних програм в статтю 76 Кримінального кодексу України 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» 

(1492-УІІІ) внесено зміни в частині покладення судом обов'язку на особу, звільнену 

від відбування покарання з випробуванням, виконувати заходи, передбачені 

пробаційною програмою. 

3) підготовка 

спеціалістів служби 

спеціально 

підготовле

IV 

квартал 

ДПтС Виконано 

3 метою надання персоналу кримінально-виконавчої інспекції знань у сфері 



пробації но фахівців 

служби 

пробації 

2016 р. пробації. викладачами відомчих навчальних закладів у взаємодії з організаторами 

українсько-канадського проекту «Реформування системи кримінальної юстиції 

щодо неповнолітніх в Україні» розроблено дванадцятиденну навчальну програму 

підвищення кваліфікації для персоналу пробації. 

До навчальної програми увійшло вивчення та отримання практичних навичок 

роботи з інструментами та методиками пробаційної роботи для неповнолітніх 

правопорушників, розроблених у рамках українсько-канадського проекту 

«Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», а 

саме: «Оцінка ризиків і потреб дітей в конфлікті з законом». «Особливості 

проведення гендерно-орієнтованої роботи з неповнолітніми у конфлікті 3 законом», 

«Мотиваційне інтерв'ювання для фахівців КВІ та КМСД. які працюють з 

неповнолітніми правопорушниками», «Управління гнівом», «Менеджмент емоцій». 

Станом на 1 серпня 2016 року навчання       за вищезазначеною навчальною 

програмою пройшли 1238 працівників, з яких 794 - за програмами роботи з 

неповнолітніми та 444 - за програмами роботи з дорослими. 

Протягом 2016 року на базі Білоцерківського училища професійної підготовки було 

впроваджено в роботу електронний навчальний курс на сервері дистанційного 

навчання Спеціальної інформаційно-комунікаційної системи (С1КС). Станом на 

20.10.2016 року в мережі СІКС 165 працівників підрозділів пробації з різних 

регіонів України активно користуються послугами дистанційного навчання. 

4) запровадження 

процедури 

обов'язкової 

попередньої 

спеціалізованої 

підготовки (навчання) 

слідчих та прокурорів, 

суддів, які беруть 

участь у кримінальних 

провадженнях щодо 

неповнолітніх 

розроблено 

та 

затверджен

о 

відповідні 

програми 

IV 

квартал 

2016 р. 

Мін'юст 

Мінсоцполіти

ки 

МОН 

ДПтС 

Виконано 

У рамках співпраці з проектом «Реформування системи кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні», у співпраці з місцевими судами, розроблено «Методичні 

рекомендації для суддів щодо розгляду кримінальних проваджень стосовно 

неповнолітніх». 

Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини 

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

захисту таких прав і свобод 

87. 

Запровадження 

1) організація 

висвітлення в теле- та 

виконано постійно Мін'юст 

МОН 
Виконано у звітному періоді 

З метою створення необхідних умов для набуття і застосування правових 



регулярного та 

системного 

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 

радіопередачах питань 

про права і свободи 

людини 

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

міжнародні 

організації, в 

тому числі 

неурядові (за 

згодою) 

знань широкими верствами населення, доступу їх до офіційних джерел правової 

інформації Міністерством юстиції та його територіальними органами здійснено 

роботу з організації виступів у засобах масової інформації. Протягом IV кварталу 

2016 року працівниками територіальних органів юстиції здійснено 604 виступів у 

засобах масової інформації, у тому числі з питань роз'яснення прав людини - 228, 

захисту прав дітей - 43. 

Ефективними методами підвищення рівня правової обізнаності населення є 

розробка та розповсюдження органами юстиції методичних посібників, буклетів, 

порадників тощо серед бібліотечних, навчальних закладів, зацікавлених 

підприємств, установ та організацій. Так, протягом IV кварталу 2016 року 

територіальними органами юстиції розроблено близько 168 методичних 

рекомендацій з питань реалізації та захисту прав і свобод громадян. 

Органами юстиції постійно здійснюється робота інформаційного, 

освітнього та виховного характеру (семінари, круглі столи, конференції, виставки, 

лекції, бесіди, зустрічі за «круглим столом» тощо). За IV квартал 2016 року 

головними територіальними управліннями юстиції проведено близько 551 заходів 

правоосвітнього характеру. 

З метою сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, 

свобод та інтересів громадян органами юстиції забезпечується функціонування 

мережі громадських приймалень із надання безоплатної первинної правової 

допомоги. У IV кварталі 2016 року працівниками органів юстиції надано 5554 

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

Протягом IV кварталу 2016 року головними територіальними управліннями 

юстиції організовано та проведено 44 тижня права. 

 

2) розроблення та 

поширення 

методичних 

посібників у сфері 

прав людини, 

забезпечення 

розміщення 

електронних версій 

зазначених посібників 

на власних веб-сайтах 

розроблено 

методичні 

посібники 

у сфері 

прав 

людини та 

розміщено 

на власних 

веб-сайтах 

їх 

електронни

х версій 

    

3) організація 

проведення 

конференцій, 

семінарів, засідань за 

круглим столом про 

права і свободи 

людини 

проведено 

конференці

ї, семінари, 

засідання 

за круглим 

столом про 

права і 

свободи 

людини 

    

4) організація 

проведення в 

трудових колективах 

лекцій про права і 

свободи людини 

проведено 

в трудових 

колективах 

лекції про 

права і 

    



свободи 

людини 

5) надання первинної 

правової допомоги 

громадянам у 

питаннях, що 

стосуються прав і 

свобод людини, 

громадськими 

приймальнями з 

надання первинної 

правової допомоги, що 

створені при органах 

юстиції 

надано 

первинну 

правову 

допомогу 

    Виконано у звітному періоді 

З 1 вересня було відкрито понад 400 бюро правової допомоги по всій Україні, які 

відповідно до Типового положення про бюро правової допомоги, затвердженого 

наказом Координаційного центру з надання правової допомоги № 26 від 31.03.2016 

року, надають безоплатну первинну правову допомогу та доступ до електронних 

сервісів Міністерства юстиції України, здійснюють активне правопросвітництво на 

рівні кожної територіальної громади та сприяють посиленню правової 

спроможності на рівні територіальної громади.  

Наказом Міністерства юстиції України від 24 травня 2016 року №1487/5 «Про 

внесення змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги» до функцій Центрів віднесено надання БППД. 

6) проведення тижнів 

прав людини 

виконано     Виконано у звітному періоді 

Відповідно до Указу Президента України від 8 грудня 2008 року № 1149/2008 «Про 

Всеукраїнський тиждень права» Всеукраїнський тиждень права проводиться 

щороку в першій декаді грудня.  

Координаційний центр з надання правової допомоги, регіональні та місцеві центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь у заходах, що були 

заплановані Кабінетом Міністрів України / Міністерством юстиції в рамках 

Всеукраїнського тижня права.  

Зокрема, на виконання пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 30.09.2016 

№ 1170/7 «Про затвердження Плану заходів Міністерства юстиції України з 

проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права» регіональними центрами з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з місцевими центрами з 

надання БВПД розроблено та затверджено плани заходів з проведення у 2016 році 

Всеукраїнського тижня права у відповідному регіоні та забезпечено їх виконання у 

відповідних регіонах. На виконання пункту 3 вищевказаного Плану заходів центри 

загалом провели 1213 заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру у 

навчальних закладах та закладах культури. У рамках проведення зазначених заходів 

працівники центрів проводили виховні години, уроки права, бесіди, лекції, відкриті 

дискусії у навчальних закладах. Також було організовано конкурси на знання права, 

вікторини, брейн-ринги, конкурси малюнків та майстер – класи для студентів 

правничих закладів тощо. На виконання пункту 4 зазначеного Плану заходів було 

організовано 338 виступів на радіо та телебаченні з питань захисту прав людини. У 

своїх виступах керівництво та працівники центрів поінформували про право на 



безоплатну правову допомогу, у тому числі учасникам АТО, членам їх сімей та 

внутрішньо переміщеним особам і порядок її отримання, про результати діяльності 

центрів та ін. Крім того, відповідно до пункту 5 Плану заходів центрами було 

організовано та проведено 163 заходи з роз’яснювальної роботи в установах 

виконання покарань з питань реалізації і захисту прав людини. Під час даних 

заходів працівники центрів провели роз’яснювальну роботу, а також 

продемонстрували право просвітницькі фільми, присвячені проблематиці прав 

людини, механізмам їх реалізації та захисту. До цих заходів були залучені і 

адвокати, які надають безоплатну правову допомогу. На додаток до проведених 

згідно з пунктом 6 Плану заходів центрами організовано 632 заходи, присвячених 

проблематиці прав людини, захисту прав учасників АТО, членів їх сімей та 

внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, центрами проведено семінари та круглі 

столи за темами «Пільги та компенсації для учасників АТО», «Проблеми правового 

захисту внутрішньо переміщених осіб», «Право кожного на захист», «Гарантія 

збереження місця роботи мобілізованого працівника», «Захист прав та свобод 

соціально вразливих категорій осіб», «Знай свої права», «Захист прав 

демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей», «Реалiзацiя прав людини в 

сучасному суспiльствi». Також було організовано проведення майстер - класів від 

адвокатів, які надають БВПД. 

Забезпечення прав учасників антитерористичної операції 

Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції 

117. Створення 

належних 

матеріально-

технічних умов 

для учасників 

антитерористично

ї операції на 

період її 

проведення 

2) розроблення та 

подання на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

законопроекту про 

внесення змін до 

статті 37 Закону 

України "Про 

виконавче 

провадження" щодо 

обов'язкового 

зупинення 

виконавчого 

провадження на час 

проходження 

подано на 

розгляд 

Кабінету 

Міністрів 

України 

законопрое

кт 

  Мін'юст Виконано 

02 червня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

виконавче провадження» (далі Закон), який набуває чинності через три місяці з дня 

його опублікування, крім пункту 7 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» 

цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього 

Закону. 

5 жовтня 2016 року Закон набрав чинності крім статей 8, 9 та положень, що 

стосуються діяльності приватних виконавців, які набрали чинності 5 січня 2017 

року. 

Частиною першою статті 34 Закону передбачено, що виконавець зупиняє вчинення 

виконавчих дій у разі проходження боржником строкової військової служби, 

військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за 

призовом під час мобілізації, на особливий період, або якщо боржник проходить 

військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій 

обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції, якщо згідно з 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990606.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990606.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990606.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990606.html


військової служби під 

час мобілізації, на 

особливий період 

умовами служби проведення виконавчих дій неможливе чи на прохання стягувача, 

який проходить таку військову службу. 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб 

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

121. Здійснення 

комплексних 

заходів щодо 

підтримки та 

соціальної 

адаптації 

громадян України, 

які переселилися з 

тимчасово 

окупованої 

території України 

та районів 

проведення 

антитерористично

ї операції в інші 

регіони України 

7) розроблення та 

подання на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

закону про 

врегулювання 

механізму 

забезпечення 

виборчих прав 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

зокрема щодо 

реалізації виборчого 

права на місцевих 

виборах на підставі 

паспорта та довідки 

внутрішньо 

переміщених осіб 

подано на 

розгляд 
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Мін'юст Виконано 

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України  

"Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виборчих прав 

внутрішньо переміщених осіб" (реєстр. № 4471 від 19 квітня  2016 року, внесений 

народними депутатами України Вілкулом О.Ю. та іншими), яким шляхом внесення 

змін до Законів України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб", "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів 

України", "Про всеукраїнський референдум", "Про місцеві вибори", "Про 

Державний реєстр виборців" пропонується забезпечити права внутрішньо 

переміщених осіб на участь у виборах та референдумах. 

Так, змінами до Закону України "Про Державний реєстр виборців" 

пропонується встановити, що виборча адреса виборця, який є внутрішньо 

переміщеною особою, визначається за адресою його фактичного проживання, 

зазначеною у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, отриманої 

відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб"; копія цієї довідки додається до заяви внутрішньо переміщеної 

особи при зверненні до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем його 

фактичного проживання на території України (пункт 5 розділу І проекту Закону).  

З огляду на наведене, а також враховуючи положення частини другої статті 

100 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України              

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

може бути внесений  не пізніш як у 14-денний строк після дня надання  народним 

депутатам України першого законопроекту з відповідного питання, Міністерство 

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

Міністрів України про те, що забезпечить виконання відповідного заходу шляхом 

супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб" (реєстр. 

№ 4471) у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 

Згідно з Постановою Верховної Ради України  від 01 листопада 2016 року       № 

1707-VIII зазначений законопроект включений до порядку денного п'ятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання. 
 



 


