Додаток
до листа МВС України
від 30.03.2017 №_______________

Інформація
про стан виконання у І кварталі 2017 року Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо організації
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р «Про затвердження плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», затвердженого 24 березня 2016 року
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Забезпечення права на життя
Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявності правових засобів захисту і механізмів ефективного розслідування
порушень права на життя
1)

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

Національна
поліція,
ДЕДЕКЦ

Постійно

Постійно
відслідковується
криміногенна
обстановка в державі, зокрема здійснюється контроль за
своєчасністю внесення слідчими відомостей до ЄРДР за
фактами безвісного зникнення громадян у зоні
проведення антитерористичної операції та ідентифікації
невпізнаних трупів, відповідно до вимог ст. 214 КПК
України.
З метою вдосконалення роботи з питань зникнення
безвісти та викрадення громадян, ідентифікації
невпізнаних трупів працівниками ГСУ підготовлено та
направлено до ГУНП в Автономній Республіці Крим та
місті Севастополі, областях та місті Києві доручення
НПУ «Про вдосконалення роботи з розслідування фактів
зникнення
безвісти
та
викрадення
громадян,
ідентифікації невпізнаних трупів, виявлених на території
проведення АТО» (№ 13254/02/24-2016 від 02.12.2016).
Основними завданнями є забезпечення негайного
внесення відомостей до ЄРДР про безвісне зникнення,
викрадення, громадян або потрапляння в полон,
організація відбору зразків біологічного походження в
близьких родичів зниклих, призначення молекулярногенетичних експертиз, заведення ОРС «Розшук», тощо.
Для зручності користування громадян посилання на
відповідну інформацію у вигляді банеру міститься на
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5
головній сторінці тимчасового веб-сайту НПУ під назвою
«А.Т.О.», в якому, зокрема розміщено розділи «Розшук
зниклих в зоні АТО» та «Ідентифікація невпізнаних тіл
загиблих у зоні АТО», де надається інформація про
порядок дій громадян, у яких родичі зникли в зоні
проведення АТО, алгоритм ідентифікації тіл загиблих,
список безвісно зниклих осіб, контактні телефони
керівників робочих груп ГУНП в областях та місті Києві
та інше.
З метою підвищення ефективності розшуку осіб
затверджено наказ Національної поліції від 02.02.2016 №
88 «Про забезпечення ефективності розшукової роботи
підрозділів кримінальної поліції», в якому зазначено про
негайне, внесення до ІІПС фактів безвісного зникнення
громадян та проведення першочергових заходів з їх
розшуку.
В
подальшому
організація
розшуку
здійснюється згідно Інструкції з організації розшуку
підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які
ухиляються від відбування кримінального покарання,
безвісно зниклих осіб та встановлення осіб невпізнаних
трупів, затвердженою наказом МВС від 05.01.2005 №
3дск.
Крім того, при СБУ утворено Об’єднаний центр з
координації пошуку звільнення незаконно позбавлених
волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження
безвісти зниклих осіб у районі проведення АТО, який
координує діяльність СБУ, Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства оборони України, Збройних
Сил
України,
Національної
гвардії
України,
Національної поліції України, Державної прикордонної
служби України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, а також (за згодою) громадських
об’єднань та фізичних осіб з питань пошуку, звільнення
незаконно
позбавлених
волі
осіб,
заручників,
установлення місцезнаходження безвісти зниклих осіб,
пошуку та повернення тіл загиблих у районі проведення
АТО.
Також, в п. 13 Розділу 1 доручення Національної
поліції України від 01.08.2016 № 8383/01/14-2016 «Про
підвищення ефективності розшуку підозрюваних,
безвісно зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних
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5
трупів» забезпечено організацію роботи із своєчасного
внесення до ЄРДР відомостей про фати зникнення
громадян, їх викрадення або потрапляння в полон на
території проведення АТО та взаємодію з Об’єднаним
центром.
Разом з тим, 26.12.2016 у межах компетенції
опрацьовано проект наказу Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства охорони здоров’я України та Служби
безпеки України «Про затвердження Інструкції з пошуку
та вивезення тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих
безвісти) під час проведення антитерористичної операції
на території Донецької та Луганської областей» (далі –
Інструкція).В ДНДЕКЦ узагальнюється та щотижнево
направляється до Головного департаменту з питань
діяльності правоохоронних органів та протидії корупції
Адміністрації Президента України та ГСУ НП
інформація про результати роботи спеціалістів
Експертної служби МВС України щодо кількості
відібраних зразків у родичів безвісти зниклих осіб,
установлення генетичних ознак та їх поміщення до
єдиної бази даних ДНК-карток (від 13.01.2017 № 19/103/343, від 24.01.2017 № 19/10-3/735, від 01.02.2017 №
19/10-3/1207, від 03.02.2017 № 19/10-3/1398, від
10.02.2017 № 19/10-3/1675, від 17.02.2017 № 19/103/2113, від 24.02.2017 № 19/10-3/2466, від 03.03.2017 №
19/10-3/2789, від 10.03.2017 № 19/10-3/3128, від
17.03.2017 № 19/10-3/3512).

6

Підготувати проект організаційно-розпорядчого документу
про здійснення заходів з організації негайного виявлення та
розкриття фактів катування, жорстокого та нелюдського
поводження у районі проведення антитерористичної
операції.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

З метою виявлення та розкриття фактів катувань, а
також злочинів, пов’язаних із жорстоким та нелюдським
поводженням у районі проведення антитерористичної
операції у центральному апараті Національної поліції
України створено постійно діючу слідчо-оперативну
групу відповідно до наказу МВС України від 17.10.2014
№ 1089 «Про створення слідчо-оперативної групи для
здійснення досудового розслідування у кримінальному
провадженні».

П.п. 3 п. 1
Плану КМУ

До 30.04.2016

№
п/п

Зміст заходу

1

2

4)

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

Національна
поліція, ДНДІ,
ДЮЗ

7)

9)

5)
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3

4

5
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У
строки,
погоджені
з
Мін'юстом,
до
кінця
IV
кварталу
2016
року

До Національної поліції України законопроекти
щодо врегулювання порядку відшкодування шкоди
жертвам насильницьких злочинів не заходили.
Поряд з цим, до Національної поліції України
надійшов лист (вх. № 10085 від 20.03.2017) Міністерства
юстиції України щодо надання пропозицій щодо
виконання вказаного пункту Плану.
За результатами опрацювання вказаного листа
буде надано відповідні пропозиції та зауваження.

П.п. 4 п. 1
Плану КМУ

Національна
поліція,
ДНДІ.ДЮЗ,
ДФППМОВМ

У
строки,
погоджені
з
Мін’юстом, до
кінця І кварталу
2017 року

За інформацією, наданою Національною поліцією,
законопроект про внесення змін до законодавчих актів з
метою створення компенсаційних механізмів для
потерпілих осіб щодо відшкодування шкоди за тривале та
неефективне розслідування випадків смерті не надходив
для погодження.

П.п. 1 п. 2
Плану КМУ

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

ДПООНД,
Національна
поліція, АДПС,
ГУ НГУ

До кінця IV
кварталу
2016
року

В ході проведення заходу планується створити
дорожню карту до 2022 року яка буде мати мету :
змінення поглядів щодо створення умов для
ефективної та якісної підготовки та підвищення
кваліфікації військових фахівців;
обговорення умов для переходу на підготовку
військових кадрів за стандартами НАТО;
обговорення можливості допомоги
щодо
вдосконалення матеріально-технічної бази вищих
військових навчальних закладів та військових
навчальних
підрозділів
сучасними
навчальнотренувальними системами і комплексами, тренажерноімітаційними засобами.

П.п. 3 п. 2
Плану КМУ

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

Національна
поліція,
АДПС, ГУ
НГУ, ДІТ

Постійно
до
завершення АТО
на
території
Донецької
та

Продовжується обмін інформацією з Об’єднаним
центром при СБУ.
Протягом 2016 року та двох місяців 2017 року
опрацьовано за наданими списками та передано до

П.п. 4 п. 3
Плану КМУ

№
п/п

Зміст заходу

1

2

3

11)

Забезпечити
здійснення
реєстрації
в
установленому
законодавством порядку та розслідування в межах компетенції
фактів порушення прав людини та норм міжнародного

Національна
поліція

Виконавець

Термін
виконання

Стан виконання

Примітка

4
Луганської
областей

5
Об’єднаного центру при СБУ інформацію щодо понад 3
тис. осіб.
05.04.2016 на базі Об’єднаного центру з
координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених
волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження
безвісти зниклих в районі АТО, представниками ГСУ
взято участь у робочій нараді з координації роботи
віднайдення безвісти зниклих осіб в районі проведення
АТО.
З 06 до 09 березня 2017 року представниками ГСУ
взято участь у засіданнях Міжнародного суду ООН в
Гаазі за позовом України проти Російської Федерації.
Станом на I квартал 2017 року підтвердженої
інформації про військовослужбовців ДПСУ, які насильно
утримуються незаконними збройними формуваннями, не
отримано. Останній військовослужбовець ДПСУ був
звільнений з полону 29.12.2014. Обмін інформацією з
Міжвідомчим центром допомоги громадянам при СБУ з
питань звільнення полонених, заручників, віднайдення
зниклих безвісти осіб здійснюється на постійній основі.
З метою організації роботи щодо звільнення із
заручників та розшуку безвісно зниклих в Головному
управлінні Національній гвардії України налагоджено
співпрацю з:
- Об’єднаним центром з координації пошуку,
звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників
та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у
районах проведення антитерористичної операції;
-управлінням
цивільно-військового
співробітництва МО України;
-волонтерськими організаціями.
З метою ідентифікації тіл загиблих, які вивезені із
зони АТО до м. Дніпропетровська та м. Запоріжжя, серед
яких можуть бути і зниклі безвісти військовослужбовці
НГУ, направлені повідомлення до органів внутрішніх
справ за місцем проживання близьких родичів.

6

Постійно
до
завершення
антитерористичн

Здійснюється постійний моніторинг інформації, яка
надходить з головних управлінь Національної поліції в
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі,

П.п. 5 п. 3
Плану КМУ

№
п/п

Зміст заходу

1

2
гуманітарного права на тимчасово окупованій території
України та в районі проведення антитерористичної операції.

3

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

Національна
поліція, АДПС,
ГУ НГУ

12)
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Термін
виконання
4
ої операції
території
Донецької
Луганської
областей
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до
завершення АТО
на
території
Донецької
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Луганської
областей

Стан виконання

Примітка

5
Донецькій та Луганській областях. Так, упродовж 2
місяців 2017 року за зверненнями громадян про факти
порушень прав і свобод людини, які мали місце на
тимчасово окупованій території України, відкрито 80
кримінальних проваджень (з них 7 – в Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі). Із указаної кількості
внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань
відомостей 27 (0) кримінальних проваджень відкрито за
фактами злочинних посягань на власність, 19 (5) – за
злочинами проти авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та об’єднань
громадян, 10 (1) – за злочинами проти громадської
безпеки, 9 (0) – за злочинами проти безпеки руху та
експлуатації транспорту, 7 (1) – за злочинами проти волі,
честі та гідності особи, 4 (0) – за злочинами проти життя
та здоров’я особи, 4 (0) – за іншими видами злочинів.
Крім того, у разі необхідності та у межах
компетенції буде забезпечено участь у роботі відповідної
міжвідомчої групи.

6

Регіональними
представниками
відділу
уповноважених Голови з дотримання прав людини в
поліцейській діяльності Управління забезпечення прав
людини Національної поліції України в Донецькій та
Луганській областях проводяться регулярні заняття для
працівників поліції з профільної теми
Крім того, Керівництвом ГУНП в Луганській
області у взаємодії з органами військового управління
постійно
вживаються
заходи,
спрямовані
на
недопущення
порушення
прав
людини,
норм
міжнародного
гуманітарного
права
з
боку
підпорядкованих підрозділів, які беруть участь у
проведенні антитерористичної операції. Особовий склад
ГУНП в Луганській області та приданих сил ГУНП інших
областей, які тимчасово дислокуються на території
Луганської області, та які виконують завдання з несення
служби на блокпостах, постійно інструктуються щодо
недопущення
порушень
прав
людини,
норм
міжнародного гуманітарного права. Крім того, для
організації належної взаємодії з органами військового
управління співробітники ГУНП в Луганській області
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2

3

4

5
залучаються до складу ОГ НПУ ОТУ «Луганськ» та ОГ
НПУ при Штабі АТО.
Опрацьовано та надіслано розпорядження
Адміністрації Держприкордонслужби на організацію та
корегування оперативно-службової діяльності органів і
підрозділів у районі проведення АТО, а також
застосування бойових резервів Голови служби, у т.ч.
створення безпечних умов для цивільних осіб під час
перетинання ними лінії зіткнення у КПВВ (КрП) та
надання невідкладної допомоги постраждалим особам.
З метою зменшення соціальної напруги серед
місцевого населення, яке мешкає уздовж лінії зіткнення в
межах Донецької та Луганської областей, недопущення
порушення прав людини і норм міжнародного
гуманітарного права неодноразово впроваджувалися
зміни до Тимчасового порядку контролю за
переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів
(товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та
Луганської областей (наказ № 415 ог від 12 червня 2015
року).
В підрозділах Національної гвардії України
доводяться, в системі занять з бойової та спеціальної
підготовки, норми міжнародного гуманітарного права, а
також в ході проведення щоденних інструктажів перед
заступанням на бойову службу, вимоги щодо дотримання
законодавства та недопущення порушень прав людини.

6

Спільно з Міноборони, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики,
Мін’юстом, МОЗ, МОН забезпечити розроблення та подання на
розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативноправового акта щодо визначення порядку інформування
(оповіщення) людей з інвалідністю, зокрема з порушенням
органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою
відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних
груп населення (їх близьких) про надзвичайні ситуації чи
загрозу їх виникнення та відповідних правил поведінки за таких
обставин, розробити і видати у встановленому порядку в разі
потреби необхідні нормативно-правові акти з відповідних
питань.

ДСНС,
Національна
поліція, ДМС,
ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До
кінця
І
кварталу
2017
року

Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного
захисту України (далі — Кодексу) питання забезпечення
оповіщення та інформування населення про загрозу і
виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в
доступній для осіб з вадами зору та слуху формі,
належить до повноважень місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
При цьому статтею 17 Кодексу на ДСНС
покладено завдання щодо оповіщення центральних та
місцевих органів виконавчої влади про загрозу та
виникнення надзвичайних ситуацій, методичного
керівництва щодо створення і функціювання системи
оповіщення різних рівнів.
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6

Загальні принципи організації оповіщення і зв'язку
у надзвичайних ситуаціях визначено у Положенні про
організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних
ситуаціях,
затвердженому
постановою
Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 1999 р. № 192.
Враховуючи важливість виконання завдань і
функцій, ДСНС вживає всіх заходів щодо координації дій
суб'єктів забезпечення цивільного захисту, зокрема щодо
вдосконалення нормативно-правової бази та її адаптації
до потреб людей з інвалідністю.
З цією метою ДСНС розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України “Про затвердження
Положення з організації оповіщення про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку
у сфері цивільного захисту” (внесено у 2016 році в
установленому порядку до Кабінету Міністрів України, а
на цей час за дорученням Уряду допрацьовується із
заінтересованими центральними і місцевими органами
виконавчої влади).
У зазначеному проекті враховано пропозиції
Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України, що
стосуються людей з інвалідністю, зокрема з порушенням
органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з
розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших
маломобільних груп населення (їх близьких).
16)

У межах компетенції взяти участь у розробленні
Мінсоцполітики проекту нормативно-правового акта щодо
затвердження порядку вивезення з району проведення
антитерористичної операції дітей та повнолітніх осіб, які
перебувають під опікою та піклуванням, у разі неможливості
отримання дозволу опікуна або піклувальника на таке
вивезення.

ДСНС, ДМС,
Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

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

За інформацією, наданою ДСНС, загальні принципи
планування, організації та проведення евакуації
визначено у Порядку проведення евакуації у разі загрози
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2013 р. № 841 (із змінами, які внесено
постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада
2016 р. № 905 стосовно організації планування евакуації
осіб з інвалідністю).
Конкретні заходи щодо проведення евакуації людей
визначаються у планах евакуації населення, що
розробляються місцевими органами виконавчої влади,
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органами місцевого самоврядування та суб'єктами
господарювання.
Крім цього, за ініціативи ДСНС у 2016 році
розпочато коригування планів евакуації населення
регіонального і місцевого рівнів у частині доповнення їх
окремим розділом, що стосується евакуації людей з
інвалідністю.
Разом з цим, у разі надходження від головного
виконавця проекту нормативно-правового акта щодо
затвердження порядку вивезення з району проведення
антитерористичної операції дітей та повнолітніх осіб, які
перебувають під опікою та піклуванням, у разі
неможливості отримати на таке вивезення дозвіл опікуна
або піклувальника, ДСНС опрацює його в установленому
порядку
Упродовж звітного періоду проект відповідного
нормативно-правового акту на опрацювання до ДМС не
надходив.
За інформацією, наданою Національною поліцією,
питання законодавчо врегульовано постановою Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 534, «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 січня 1995 року № 57 і від 21 грудня 2005 року
№1251», якою внесено зміни до Правил перетинання
державного кордону громадянами України та Порядку
організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та
оздоровлення.
Зазначена вище постанова КМУ передбачає також
порядок
вивезення
з
району
проведення
антитерористичної операції дітей та повнолітніх осіб.
Правовідносини у сфері опіки та піклування
регламентуються Цивільним кодексом
України,
Цивільно-процесуальним
кодексом
України
та
Правилами опіки та піклування (пункт 1,7),
затвердженими наказом Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України,
Міністерства охорони здоров’я України №34/166/131/88
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня
1999 року за №387/3680).
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5
У зв’язку з зазначеним НПУ підтримала позицію
Мінсоцполітики щодо недоцільності розроблення та
подання на розгляд Кабінету Міністрів України окремого
проекту нормативно-правового акта, оскільки дане
питання врегульовано законодавством.

6

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

ДСНС,
Національна
Поліція, ДМС,
ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До
кінця
І
кварталу
2017
року

Евакуацію людей з інвалідністю передбачено
частиною 8 статті 33 Кодексу цивільного захисту
України, де, зокрема, зазначено, що часткова евакуація
проводиться для вивезення категорій населення, яке за
віком чи станом здоров'я у разі виникнення надзвичайної
ситуації не здатне самостійно вжити заходів щодо
збереження свого життя або здоров'я, а також осіб, які
відповідно до законодавства доглядають (обслуговують)
таких осіб.
Загальні принципи планування, організації та
проведення евакуації визначено у Порядку проведення
евакуації у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841
(із змінами, які внесено постановою Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2016 р. № 905 стосовно
організації планування евакуації осіб з інвалідністю).
Конкретні заходи щодо проведення евакуації людей
з обмеженими можливостями та осіб, які їх
супроводжують, визначаються у планах евакуації
населення, що розробляються місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
суб'єктами господарювання.
Крім цього, за ініціативи ДСНС у 2016 році
розпочато коригування планів евакуації населення
регіонального і місцевого рівнів у частині доповнення їх
окремим розділом, що стосується евакуації людей з
інвалідністю.
Також ДСНС вживає додаткових заходів щодо
координації дій суб'єктів забезпечення цивільного
захисту у частині вдосконалення нормативно-правової
бази та її адаптації до потреб людей з інвалідністю. З цією
метою ДСНС розроблено:
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проект наказу МВС “Про затвердження Методики
планування заходів з евакуації”, де специфічні питання
реалізації заходів евакуації людей з інвалідністю
викладено у розділі “Особливості планування і
проведення евакуації людей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення” (знаходиться на розгляді
у МВС);
проект ДСТУ ХХХХ: 201__ Безпека у надзвичайних
ситуаціях Евакуація населення (проходить експертизу у
ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості”).
У зазначених проектах враховано пропозиції
Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України, що
стосуються людей з інвалідністю, зокрема з порушенням
органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з
розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших
маломобільних груп населення (їх близьких).
Враховуючи, що питання планування, організації і
проведення евакуації людей з інвалідністю унормовано
вищезазначеними нормативно-правовими актами, ДСНС
вважає недоцільним розроблення окремого проекту
нормативно-правового акта щодо визначення порядку
евакуації людей з інвалідністю.

6

У межах компетенції взяти участь у розробленні
Мінсоцполітики проекту нормативно-правового акта щодо
визначення порядку організації та здійснення супроводу людей
з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху,
опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними
розладами, та інших маломобільних груп населення, які
одиноко чи самостійно проживають у зоні надзвичайної
ситуації або зоні можливого ураження, а також багатодітних
сімей і сімей, у складі яких є члени сім’ї, що не можуть
самостійно рухатися, розробити і видати в установленому
порядку в разі потреби необхідні нормативно-правові акти з
відповідних питань.

ДСНС,
Національна
поліція, ДМС,
ДЮЗ,
ДФППМОВМ

У
строки,
погоджені
з
Мінсоцполітики,
до
кінця
І
кварталу
2017
року

Загальні принципи планування, організації та
проведення евакуації визначено у Порядку проведення
евакуації у разі загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841
(із змінами, які внесено постановою Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2016 р. № 905 стосовно
організації планування евакуації осіб з інвалідністю).
Конкретні заходи щодо проведення евакуації людей
визначаються у планах евакуації населення, що
розробляються місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування та суб'єктами
господарювання.
Крім цього, за ініціативи ДСНС у 2016 році
розпочато коригування планів евакуації населення
регіонального і місцевого рівнів у частині доповнення їх

П.п. 5 п. 5
Плану КМУ

№
п/п

Зміст заходу

1

19)

Виконавець

Термін
виконання

Стан виконання

Примітка

2

3

4

5
окремим розділом, що стосується евакуації людей з
інвалідністю.
Разом з цим, у разі надходження від головного
виконавця проекту нормативно-правового акта ДСНС
готова взяти участь в опрацюванні в установленому
порядку проекту порядку організації та здійснення
супроводу людей з інвалідністю.
Упродовж звітного періоду проекти відповідних
нормативно-правових актів на опрацювання до ДМС та
Національної поліції не надходили.

6

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

ДСНС,
Національна
поліція,
ДПООНД

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

У ДСНС програмами професійної підготовки
пожежних рятувальників (рятувальників) передбачено та
здійснюється навчання з питань надання допомоги усім
групам населення, у тому числі і маломобільним групам
населення, у разі виникнення та/або загрози виникнення
надзвичайних ситуацій.

П.п. 6 п. 5
Плану КМУ

Протидія катуванням, жорсткому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню
Створення ефективної системи протидії катуванням, жорсткому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; створення умов для
запобігання випадкам неналежного поводження; утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів неналежного поводження
23) З метою забезпечення ефективного розслідування всіх
До
кінця
ІІ
На виконання підпункту 8 пункту 7 розділу ХІ П.п. 9 п. 6
Національна
кварталу
2016 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України Плану КМУ
проявів катування та жорстокого поводження здійснити
поліція, ГУ
року
«Про Національну поліцію» Міністерством внутрішніх
нормативне вдосконалення процедури дисциплінарного НГУ, АДПС,
справ України розроблено проект Закону «Про
розслідування за скаргами громадян для найповнішого
ДЮЗ,
Дисциплінарний статут Національної поліції України»
гарантування захисту права потерпілої особи на
ДПООНД,
(реєстр. №4670 від 16.05.2016).
справедливий та ефективний розгляд з передбаченням, ДФППМОВМ
Вказаним Статутом визначається сутність
зокрема, повноправної участі заявника в проведенні
службової дисципліни в Національній поліції,
дисциплінарного розслідування за його зверненням
повноваження поліцейських та їх керівників з її
(ознайомлення з матеріалами розслідування та їх
дотримання, види заохочень і дисциплінарних стягнень,
оцінювання, присутність під час проведення допиту осіб,
а також порядок їх застосування та оскарження.
можливість надання додаткових матеріалів на будь-якому
Водночас, законопроектом передбачено створення
етапі розслідування тощо); можливості заявника залучати до
дисциплінарних комісій на які покладається проведення
дисциплінарного розслідування адвоката чи іншого

№
п/п
1

Зміст заходу
2

Виконавець

Термін
виконання

Стан виконання

Примітка

3

4

5
службових розслідувань за фактом порушення
поліцейським службової дисципліни.
До складу
дисциплінарних комісій можуть також включатися
представники громадськості, які мають бездоганну
репутацію, високі професійні та моральні якості,
суспільний авторитет.
Крім того окремою статтею передбачено
відсторонення поліцейського від виконання обов’язків за
посадою в разі вчинення ним дисциплінарного
проступку, а також у випадках, коли вчинений
поліцейським дисциплінарний проступок унеможливлює
виконання посадових (функціональних) обов’язків ним
або іншим працівником поліції, а також коли виконання
поліцейським посадових (функціональних) обов’язків
перешкоджає встановленню обставин учиненого ним
дисциплінарного проступку і виявленню причин та умов,
що сприяли його вчиненню.
15.11.2016 законопроект прийнято в першому
читанні. 15 березня 2017 року законопроект розглянуто
комітетом ВРУ з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності та рекомендовано до другого
читання.

6

ДК,
Національна
поліція, ДНДІ,
ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця IV
кварталу
2016
року

Щоквартально керівництву НПУ подається Звіт
про стан дотримання прав людини в діяльності органів
Національної поліції України затверджений наказом
НПУ від 08.04.2016 № 299, статистичні дані якого
розглядаються на нарадах відповідно доручення НПУ від
26.03.2016 № 3177/01/25-2016 про підготовку матеріалів
до нарад керівництва НПУ. Крім того Міністерством
внутрішніх справ України розроблені правила етичної
поведінки поліцейських, які затверджені наказом МВС
від 09.11.2016 № 1179, якими передбачено, що
поліцейський здійснює свою діяльність відповідно
принципів дотримання прав і свобод людини.

П.п. 2 п. 7
Плану КМУ

Національна
поліція.
ДФОП.
ДРСДЗ, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця Ш
кварталу
2017
року

Розроблено
проект
наказу
МВС
«Про
затвердження
Інструкції
щодо
формування
інформаційної підсистеми «ІТТ custody records» у складі
Інформаційного порталу Національної поліції України».
На сьогодні зазначений проект наказу погоджено у

П.п. 3 п. 7
Плану КМУ

спеціаліста в галузі права, правозахисників, незалежних
експертів; можливості відсторонення поліцейського або
військовослужбовця від виконання своїх обов'язків на період
проведення дисциплінарного розслідування (у необхідних
для забезпечення його об'єктивності випадках); здійснення
заходів із захисту заявника та інших сторін дисциплінарного
розслідування від можливого тиску з боку поліцейських або
військовослужбовців.

26)

27)

3 метою виявлення та усунення факторів ризику, що можуть
сприяти катуванню та неналежному поводженню
забезпечити розроблення та видання нормативно-правового
акта з питань установлення критеріїв оцінки ефективності
діяльності Національної поліції на основі кращих
міжнародних практик, проведення з урахуванням його
положень дослідження громадської думки щодо якості
роботи поліції та отримання висновків міжнародних
організацій щодо дотримання прав людини в діяльності
поліції, подальше проведення з визначеною вказаним
нормативним актом періодичністю оцінки ефективності
діяльності поліції на основі визначених критеріїв.
3 метою зменшення кількості випадків катування та
неналежного поводження в діяльності поліції спільно із
заінтересованими органами державної влади здійснити
комплекс заходів, спрямованих на запровадження механізму
автоматизованої
реєстрації
відвідувачів
у
всіх

№
п/п
1

Зміст заходу
2

адміністративних
будівлях
Національної поліції.

29)

органів

і

Виконавець

Термін
виконання

Стан виконання

Примітка

3

4

5
зацікавлених підрозділах апарату Національної поліції та
направлено на опрацювання до державних органів
виконавчої влади з метою їх погодження.
На теперішній час інформаційна підсистеми
«ІТТ custody records» у тестовому режимі запроваджена
у 114 ізоляторах тимчасового тримання в 24 головних
управліннях Національної поліції.

6

Постійно

Проводиться постійний моніторинг стану справ,
пов’язаних з безперешкодним доступом правозахисних
організацій до місць несвободи

П.п. 5 п. 7
Плану КМУ

підрозділів

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

Національна
поліція, АДПС,
ДМС, ГУ НГУ

Крім того, вживаються заходи щодо недопущення
перешкод для представників національних і міжнародних
правозахисних організацій у доступі до місць несвободи
та у разі потреби буде забезпечено швидкий доступ
представників відповідних організацій до місць
несвободи.
Крім того, під час офіційних візитів в Україну
представників Європейського комітету з питань
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що
принижує гідність, поводженню чи покаранню та
Підкомітету ООН проти катувань протягом 2016 року
випадків не допуску до територіальних органів поліції не
було.
Поряд з тим, Національна поліція надає офіційні
повноваження представникам вказаних місій на
необмежений доступ до приміщень поліції.
За інформацією, наданою АДПС, зазначене
урегульовано п. 6 розділу XI наказу МВС від 30.03.2015
№ 352 «Про затвердження Інструкції про порядок
тримання затриманих осіб в органах (підрозділах)
охорони державного кордону, зареєстрованого в
Мін’юсті 23.04.2015 за №462/26907.
Упродовж І кварталу 2017 року органами охорони
державного кордону не допущено випадків створення
перешкод у доступі до місць несвободи для
представників
національних
і
міжнародних
правозахисних організацій. Так, за звітний період
представниками Омбудсмена, УВКБ ООН та МОМ тричі
перевірялись місця тимчасового тримання органів

№
п/п

Зміст заходу

1

Виконавець

Термін
виконання

Стан виконання

Примітка

2

3

4

6

30)

Забезпечити розроблення та прийняття в установленому
порядку нормативно-правового акта щодо затвердження
механізмів здійснення місцевими громадами громадського
контролю за діяльністю підрозділів Національної поліції.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До
кінця
ІІ
кварталу
2016
року

5
охорони державного кордону ЗхРУ, ПнРУ та ПдРУ
(березень 2017).
Порядок здійснення громадського контролю за
діяльністю поліції визначено в Розділі VIII (ст. 86-90)
Закону України «Про Національну поліцію».
Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про
національну поліцію», оцінка рівня довіри населення до
поліції проводиться незалежними соціологічними
службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. Департаментом корупції МВС України був
розроблений проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку проведення оцінки
рівня довіри населення до Національної поліції України».
Проект передбачає механізм здійснення незалежних
соціологічних опитувань. Після опрацювання зауважень
він буде в установленому порядку направлений до
Кабінету Міністрів України для розгляду і затвердження.

34)

У межах компетенції здійснити заходи щодо забезпечення осіб,
які перебувають у місцях обмеження волі, а також у
психіатричних та інтернатних закладах, виробами медичного
призначення та технічними засобами реабілітації з урахуванням
потреб та відповідно до законодавства.

Національна
поліція, ГУ
НГУ, ДМС

У
строки,
погоджені
з
ДПтС

До Міністерства охорони здоров’я надіслано
пропозиції щодо перегляду рекомендованих переліків
лікарських засобів та медичних виробів для надання
домедичної допомоги у районних відділках та ізоляторах
тимчасового тримання НПУ.
Затверджені зміни будуть внесені до наказу МВС
України «Про затвердження норм забезпечення
господарським інвентарем кімнат для затриманих
чергових частин, ізоляторів тимчасового тримання,
приймальників-розподільників для осіб, затриманих за
бродяжництво, спеціальних приймальників для осіб,
підданих
адміністративному
арешту,
пунктів
тимчасового перебування іноземців та осіб без
громадянства, які незаконно перебувають в Україні» від
25.09.2006 № 946.

П.п. 4 п. 11
Плану КМУ

35)

До 31.03.2016 затвердити графіки здійснення спільно з
представниками Мін’юсту, МОЗ, МОН та Мінсоштолітики
обстеження впродовж другого кварталу 2016 року місць
попереднього ув’язнення, обмеження волі щодо їх відповідності
державним будівельним нормам у частині доступності для
маломобільних груп населення, зокрема людей з інвалідністю з

Національна
поліція, ГУ
НГУ, ДМС

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

На сьогодні до Національної поліції пропозицій з
Мінюсту щодо графіків здійснення обстежень місць
попереднього ув’язнення, обмеження волі на предмет їх
відповідності державним будівельним нормам в частині
доступності для маломобільних груп населення, зокрема
людей з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та

П.п. 5 - 7 п.
11
Плану
КМУ

П.п. 5 п. 7
Плану КМУ

№
п/п

Зміст заходу

1

36)

Виконавець

Термін
виконання

Стан виконання

Примітка

2
порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН
В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н В В.2.2-31:2011 та ДОТУ Б 180
21542:2013). За результатами зазначених обстежень скласти
необхідні акти та затвердити плани/переліки вичерпного обсягу
необхідних робіт з метою усунення виявлених недоліків,
розробити механізм їх реалізації та поквартальні плани-графіки
здійснення реконструкції та ремонту вказаних місць упродовж
першого кварталу 2017 р. - четвертого кварталу 2020 р. із
подальшим щоквартальним корегуванням у разі потреби.

3

4

5
опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б
В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013), не надходило.
Водночас до вимоги зазначених державних
будівельних норм та стандартів поширюються на
проектування та реконструкцію цивільних (житлових та
громадських) будинків та споруд.
Слід зазначити, що ізолятори тимчасового
тримання Національної поліції є установами зі
спеціальним режимом, питання їх облаштування
врегулюються відомчими будівельними норми України
«Будинки і споруди. Проектування об’єктів міліції
(спеціальні установи міліції)», затверджені наказом МВС
України від 12.07.2004 № 775.
Поряд з тим, п. 13.54 Наказом МВС України від
20.01.2005 № 60дск передбачено проведення щорічних
комісійних обстежень ізоляторів тимчасового тримання.
До таких обстежень залучаються представники галузевих
служб Головних управлінь Національної поліції та СЕС.
Результати обстеження викладаються в Акті та при
наявних недоліках, складається план заходів щодо їх
усунення.

6

Спільно з іншими заінтересованими органами державної влади
розробити та видати в установленому порядку нормативноправовий акт щодо регулювання питань використання засобів
технічного запису часу прибуття затриманого (у тому числі для
проведення допиту, дачі пояснення тощо) до органу або
підрозділу' Національної поліції та час її входу до приміщення
із забезпеченням фіксації за допомогою електронної системи,
видачі особі талону' із зазначенням її прізвища, імені та по
батькові, часу доступу до відповідного приміщення, з
передбаченням збереження електронної копії такої інформації
на магнітному носієві самого терміналу з метою запобігання
можливості її підроблення, а також щодо переобладнання
існуючих систем відеоспостереження органів і підрозділів
Національної поліції з метою забезпечення централізованого
збереження записів із можливістю їх перегляду в режимі
віддаленого доступу.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До
кінця
ІІ
кварталу
2016
року

Розроблено
проект
наказу
МВС
«Про
затвердження
Інструкції
щодо
формування
інформаційної підсистеми «ІТТ custody records» у складі
Інформаційного порталу Національної поліції України».
На сьогодні зазначений проект наказу погоджено у
зацікавлених підрозділах апарату Національної поліції та
направлено на опрацювання до державних органів
виконавчої влади з метою їх погодження.
На теперішній час інформаційна підсистеми «ІТТ
custody records» у тестовому режимі запроваджена у 114
ізоляторах тимчасового тримання в 24 головних
управліннях Національної поліції.

П.п. 8 п. 11
Плану КМУ

38)

39)

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість
Створення ефективної системи захисту права на свободу та особисту недоторканість, ефективне розслідування випадків насильницького зникнення
Повідомлення родичів затриманого відбувається П.п. 1 п. 12
Спільно з СБУ, Генеральною прокуратурою України та іншими
Національна
До
кінця
I
згідно
ст. 29 Конституції України, яка передбачає, що про Плану КМУ
заінтересованими органами державної влади розробити та
поліція, ГУ
кварталу
2017
арешт або затримання людини має бути негайно
видати в установленому порядку нормативно-правового акта
НГУ, ДЮЗ,
року
повідомлено родичів заарештованого чи затриманого, та
щодо механізму реалізації права особи на повідомлення рідних ДФППМОВМ
згідно статті 213 КПК України, яка конкретизує вказану
про факт затримання поліцейськими, військовослужбовцями
Національної гвардії України або Державної прикордонної
конституційну норму, вичерпно визначає перелік осіб,
служби України.
які підлягають повідомленню про затримання.
Ужити заходів щодо обладнання адміністративних будівель та
підрозділів Національної поліції, підрозділів
Державної
прикордонної служби та Національної гвардії України
системами відеоспостереження із забезпеченням можливості
централізованого збереження, перегляду в режимі віддаленого
доступу та копіювання його в установленому законодавством
порядку.

Національна
поліція, ГУ
НГУ, АДПС,
ДЗЗ

До
кінця
I
кварталу
2017
року

За інформацією, наданою Національною поліцією,
розраховано мінімальну кількість засобів відеонагляду,
архівації відеоінформації, серверного обладнання та
каналів зв’язку. Надано відповідні пропозиції до річного
плану закупівель НПУ на 2017 рік.
Крім того, отримано від Громадської організації
«Експертний центр з прав людини» засоби відеонагляду
та архівації відеоінформації для забезпечення
мінімальної потреби Ізолятору тимчасового тримання
ГУНП в м. Києві. В підрозділах поліції тривають роботи
із забезпечення централізованого збереження, перегляду
в режимі відділеного доступу та копіювання даних у
встановленому законодавством порядку.
Станом на І квартал 2017 року в оперативнослужбовій
діяльності
органів
та
підрозділів
Держприкордонслужби використовується 300 підсистем
відеоспостереження (2400 відеокамер), які забезпечують
дистанційний контроль за ситуацією в пунктах пропуску
через державний кордон України, окремими ділянками
кордону та об’єктами підвищеної небезпеки.
Заходи із запровадження в органах та підрозділах
Державної прикордонної служби України підсистем
відеоспостереження виконуються в плановому порядку
та в межах виділених асигнувань (бюджетні кошти та
міжнародна технічна допомога).
Відповідно до ЗУ «Про Національну гвардію
України» в/сл. НГУ, під час виконання службових
обов’язків,
при
затриманні
осіб,
що
скоїли
правопорушення, передають їх до відповідних
територіальних підрозділів поліції.
Враховуючи зазначене, у військових частинах
НГУ не передбачені приміщення для утримання

П.п. 2 п. 12
Плану КМУ

затриманих осіб та засоби відеоспостереження не
встановлюються.
Усі адміністративні будівлі органів та підрозділів
Національної гвардії України обладнанні системами
відеоспостереження із забезпеченням можливості
збереження з можливістю копіювання його в
установленому законодавством порядку, без доступу до
перегляду в режимі віддаленого доступу.
З метою приведення у відповідність до
міжнародних стандартів процедури затримання і
тримання особи під вартою, припинення практики
незареєстрованих затримань адміністративні будівлі
СБУ (зовнішній та внутрішній периметр та окремі
поверхи) обладнано системами відео спостереження із
централізованим збереженням записів.
40)

3 метою запобігання катуванню та жорстокому поводженню
спільно з СБУ забезпечити розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін і
доповнень до статті 107 Кримінального процесуального кодексу
та деяких законодавчих актів, що регламентують процесуальну
та іншу службову діяльність правоохоронних органів, пов’язану
із здійсненням заходів протидії злочинності, для забезпечення
обов’язкового здійснення відеозапису допитів та оснащення
місць перебування затриманих осіб
у підрозділах
правоохоронних органів пристроями відеозапису.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця ІІ
кварталу 2016
року

Розроблено проект Закону України «Про внесення
змін до статті 107 Кримінального процесуального
кодексу України (щодо забезпечення обов’язкового
здійснення відеозапису допитів та оснащення місць
перебування
затриманих
осіб
у
підрозділах
правоохоронних органів пристроями відеозапису)» (лист
від 29.11.2016 вих. № 1007/37/1/01-2016).
Однак,
вказаний
проект
структурними підрозділи НПУ.

не

П.п. 3 п. 12
Плану КМУ

погоджено

Крім того, СБУ України висловлено позицію щодо
недоцільності внесення змін до ст. 107 КПК (лист від
17.06.2016 вих № 4459).
41)

У межах компетенції взяти участь у розробленні Мін’юстом
законопроекту про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України щодо чіткого врегулювання
питання приведення порядку застосування запобіжних заходів
до засудженого у відповідність до практики Європейського суду
з прав людини.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

43)

За сприяння Представництва Міжнародної організації з міграції
в Україні організувати проведення семінарів для слідчих, які

Національна
поліція

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

За інформацією, наданою Національною поліцією,
проекту нормативно-правового акту 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 не надходило.
У разі надходження відповідного проекту його
буде опрацьовано та надано пропозиції та зауваження.

П.п. 3 п. 14
Плану КМУ

Протягом
кварталу
року

За інформацією, наданою Національною поліцією,
ДБЗПТЛ з метою зміцнення співпраці з міжнародними
урядовими та неурядовими організаціями, за підтримки

П.п. 2 п. 15
Плану КМУ

IV
2016

спеціалізуються на розслідуванні злочинів, пов'язаних з
торгівлею людьми.

Координатора
проектів
ОБСЄ
в
Україні
та
представництва МОМ в Україні приймається участь у
семінарах, конференціях, засіданнях круглих столів, а
також зустрічах з представниками урядових і
громадських організацій іноземних держав.
Так, представники Департаменту брали участь:
- у засіданні робочої групи з питань
удосконалення нормативно-правових актів з питань
протидії торгівлі людьми щодо доопрацювання проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення протидії
торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб», яке
відбулося 31 січня 2017 року в приміщенні Міжнародної
організації з міграції в Україні за участю Міністерства
соціальної політики;
- у практичному семінарі на тему: «Зміцнення
потенціалу правоохоронних органів України в боротьбі з
торгівлею людьми (особливо дітьми) через посилення
національного механізму взаємодії для надання
допомоги постраждалим», який відбувся 13-16 березня
2017 року в місті Івано-Франківську за підтримки
Представництва Міжнародної організації з міграції в
Україні.

Забезпечення права на справедливий
Забезпечення права на незалежний та справедливий суд у розумний строк; створення доступної та ефективної системи судочинства, що відповідатиме європейським
цінностям та стандартам захисту прав людини
45) Спільно з Мін’юстом забезпечити розроблення та подання на Національна
До
кінця
ІІ
За інформацією, наданою Національною поліцією, П.п. 2 п. 17
розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про поліція,
кварталу
2016 15.12.2016 доопрацьований законопроект направлено на Плану КМУ
запровадження розслідування злочинів невеликої тяжкості у ДПООНД
року
погодження до Міністерства внутрішніх справ (лист №
формі дізнання.
ДІОД,
ДЮЗ,
13760/02/24-2016).
ДФППМОВМ
У зв’язку з позицією Міністерства внутрішніх
справ щодо концептуальної підтримки інституту
проступків, законопроект повернуто до Національної
поліції без зауважень (лист від 09.02.2017 № 1861/05/122017).
Про наявну ситуацію в організації службової
діяльності, у частині виконання планового заходу, надано
інформацію до ДОАЗОР НП України для підготовки
матеріалів до наради керівництва МВС (лист від
07.03.2017 № 4499/24/4/1-2017).
47)

3 метою сприяння ефективному дослідженню обставин
злочинів у кримінальних провадженнях, наданню належної
правової оцінки доказам, прийняттю законних і неупереджених

Національна
поліція,
ДПООНД

До кінця IV
кварталу
2016
року

За інформацією, наданою Національною поліцією,
проект Закону України розроблено та знаходиться на
доопрацюванні.

П.п.2 п. 20
Плану КМУ

49)

50)

51)

процесуальних рішень у розумні строки забезпечити
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту про внесення змін і доповнень до Кримінального
процесуального кодексу України з метою визначення строків
проведення експертизи і розширення переліку підстав для її
проведення.

ДНДІ,
ДНДЕКЦ,
ДЮЗ,
ДФППМОВМ

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

ДПООНД,
Національна
поліція, ГУ
НГУ, АДПС,
ДМС

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

Надіслано для надання пропозицій та зауважень до
Правового
Департаменту
від
19.12.2016
вих.
№ 2610/24/4/3-2016, до Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України від
16.12.2016 вих № 26100/24/4/3-2016, до Державного
науково-дослідного інституту МВС України від
16.12.2016 вих № 26008/24/4/3-2016.
Вінницька
міська
громадська
організація
соціального розвитку та становлення окремих
малозахищених категорій населення «Паросток»
безкоштовно передала біля 1 тисячі словників із жестової
мови
Управлінню
забезпечення
прав
людини
Національної поліції України для подальшого
розповсюдження у всіх областях України та вивчення
елементарних навиків зі знання жестової мови
працівниками поліції.
Метою проекту є сприяння впровадженню нових
принципів
правоохоронної
діяльності,
побудова
партнерства і взаємодії між поліцією і населенням, у тому
числі населенням, яке має інвалідність шляхом
проведення
інформаційно-просвітницької
та
моніторингової діяльності, спрямованої на формування
пріоритетів поліцейської діяльності, орієнтованих на
громаду.

Забезпечення права на приватність
Забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність
У межах компетенції за погодженням з МОН та у взаємодії з ДПООНД, ГУ У
строки,
На цей час ДСНС не здійснює підготовку фахівців за
іншими заінтересованими органами державної влади вжити
НГУ, АДПС,
погоджені
з юридичними спеціальностями. Працівники юридичної
заходів щодо доповнення існуючих навчальних програм і планів
ДСНС
МОН, до кінця служби ДСНС систематично підвищують свою
підготовки у вищих навчальних закладах зі специфічними
ІІІ кварталу 2016 кваліфікацію на базі Інституту права та післядипломної
умовами навчання фахівців за напрямком «Право»
року
освіти Міністерства юстиції України. Разом з цим, ДСНС
спеціальними навчальними курсами або додатковими модулями
у межах компетенції готова взяти участь у перегляді
з питань захисту персональних даних.
існуючих навчальних програм підготовки юристів,
зокрема й з питань захисту персональних даних, у складі
робочої групи на чолі з Міністерством освіти і науки
України.
У межах компетенції взяти участь у запровадженні МОН
спільно з іншими заінтересованими органами державної влади
системного навчання осіб, відповідальних за організацію
захисту персональних даних та інших осіб, що здійснюють
обробку персональних даних.

ДІТ, ДРСДЗ,
ДПООНД,
Національна
поліція, ГУ
НГУ, АДПС,
ДСНС, ДМС

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

У
ДСНС
запроваджено
навчання
осіб,
відповідальних за організацію захисту персональних
даних та інших осіб, що здійснюють обробку
персональних даних у системі ДСНС як у системі
службової підготовки відповідних категорій осіб, так і в
системі
післядипломної
освіти
(підвищення
кваліфікації). Разом з цим, ДСНС у запровадженні

П.п. 3 п. 28
Плану КМУ

П.п. 1 п. 29
Плану КМУ

П.п. 2 п. 29
Плану КМУ

системного навчання осіб, відповідальних за організацію
захисту персональних даних та інших осіб, що
здійснюють обробку персональних даних, у складі
робочої групи на чолі з Міністерством освіти і науки
України.
54)

60)

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

ДІТ,
Національна
поліція, АДПС,
ДМС, ДСНС,
ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця IV
кварталу
2017
року

Організовано та забезпечено своєчасне надання до
Адміністрації Держспецзв’язку інформації щодо Реєстру
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційнотелекомунікаційних систем Держприкордонслужби
(згідно з вимогами Порядку формування й користування
інформаційним
фондом
Реєстру інформаційних,
телекомунікаційних
та
інформаційнотелекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а
також підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери
їх
управління,
затвердженого
наказом
Адміністрації Держспецзв’язку від 24.04.2007 № 72,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
14.05.2007 за № 500/13767)
Опрацьовані та направлені до Державного
агентства з питань електронного урядування (лист від
24.02.2017 № 0.19-1683/0/6-17) інформаційні матеріали
щодо
інформаційно-телекомунікаційних
систем
Адміністрації Держприкордонслужби.
Організаційно-технічні
заходи
із
захисту
персональних даних, що містяться в базах даних,
проводяться планово.
Зокрема
Секретаріатом
Уповноваженого
Верховної Ради України вже розглянуто без зауважень та
пропозицій проект наказу МВС України «Про
затвердження Положення про базу даних Відомості про
осіб, які перетнули державний кордон України».
Тривають заходи із супроводу зазначеного документа в
МВС України
Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань
Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об’єднань
Забезпечити розроблення нових та перегляд чинних
Національна
До кінця ІІІ Національною поліцією, в межах компетенції
нормативно-правових актів, які регламентують дії працівників
поліція. ГУ
кварталу 2016 опрацьовані проекти Законів України «Про гарантії
правоохоронних органів під час мирних зібрань, зокрема в
НГУ, ДЮЗ,
свободи мирних зібрань» (реєстр. № 3587) та «Про
року
частині перегляду/встановлення принципу пропорційності ДФППМОВМ
гарантії свободи мирних зібрань в Україні» (реєстр. №
застосування сили (у тому числі при затриманні, відбитті
3587-1) та висловлені відповідні зауваження і пропозиції
нападів тощо), регламентування чіткого переліку підстав і
з цього приводу Міністерству юстиції України (вих. №
способів застосування сили.
1336/04/20-2016 від 02.02.2016) та Комітету з питань прав

П.п. 2 п. 34
Плану КМУ

П.п. 4 п. 39
Плану КМУ

61)

Спільно з МОН, СБУ, іншими заінтересованими державними
органами, Консультативною місією Європейського Союзу в
Україні (за згодою) та громадськими об’єднаннями (за згодою)
розробити в установленому порядку акти Кабінету Міністрів
України, відомчі нормативно-правові акти з питань охорони
мирних зібрань відповідно до сучасних міжнародних стандартів
у сфері мирних зібрань з урахуванням специфіки
контроверсійних зібрань, зокрема заходів ЛГБТ-спільноти.

Національна
поліція, ГУ
НГУ, ДСНС,
ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця III
кварталу
2016
року

людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин Верховної Ради України (вих. № 1335/04/202016 від 02.02.2016). Проте на сьогодні, жоден із
зазначених законопроектів прийняті не були.
В межах компетенції опрацьовано проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про Національну
поліцію» щодо свободи мирних зібрань», унесений до
Верховної Ради України народними депутатами України
Луценком І.В., Шкрумом А.І. та іншими (реєстр. № 5455
від 25.11.2016).
Інформуємо також про те, що до головних
управлінь Національної поліції в областях та місті Києві
направлено
методичні
рекомендації
з
питань
забезпечення публічної безпеки і порядку під час
підготовки та проведення масових заходів (вих. №
4619/20/7/01-2016 від 12.08.2016).
Ураховуючи, що в ході виконання зазначених
заходів виникла необхідність у внесенні змін до строків
їх виконання МВС та Національною поліцією надіслано
до Міністерства юстиції ініціативні листи з
аргументованою позицією щодо необхідності змін
строків виконання (лист МВС від 05.12.2016 №
16669/05/14-2017 та лист НПУ від 12.09.2016 №
10040/04/20-2016), а саме у тримісячний строк після
прийняття відповідного спеціального закону, що
передбачено підпунктом 1 пункту 39 Плану.

П.п. 5 п. 39
Плану КМУ

62)

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

Національна
поліція, ГУ
НГУ, ДСНС,
ДПООНД

Протягом III і IV
кварталів 2016
року

Працівниками Національної поліції взято участь у
серії тренінгів щодо навчання груп перемовників з
питань забезпечення свободи мирних зібрань.
Крім того, взято участь у тренінгах з питань
забезпечення публічної безпеки та порядку під час
проведення мирних зібрань з урахуванням міжнародних
стандартів та найкращого досвіду у цій сфері під егідою
Консультативної місії ЄС в Україні та БДІПЛ ОБСЄ, за
сприяння Консультативної місії Європейського Союзу.

П.п. 1 п. 40
Плану КМУ

63)

Спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав
людини (за згодою), представниками Консультативної місії
Європейського Союзу в Україні (за згодою), міжнародних
організацій (за згодою), громадських об’єднань (за згодою)
силами підготовленого складу тренерів організувати
проведення в три етапи тренінгів у всіх регіонах України для
підготовки працівників правоохоронних органів щодо
вивчення міжнародних стандартів і найкращого досвіду у

Національна
поліція, ГУ
НГУ, ДСНС,
ДПООНД

Протягом I - IV
кварталів 2017
року

З 24 по 27.04.2017 представники НГУ візьмуть
участь у навчаннях офіцерів НГУ у сфері підготовки
мобільних підрозділів з охорони громадського порядку в рамках реалізації проекту з жандармерією Румунії
«Підтримка розвитку НГУ» на базі підрозділів
жандармерії Румунії з охорони громадського порядку (м.
Бухарест, Румунія).

П.п. 1 п. 40
Плану КМУ

64)

сфері охорони громадського правопорядку під час
проведення мирних зібрань.
Створити в апараті Національної поліції, в кожному ГУНП,
при ГУ НГУ та при кожному ОТУ НГУ з числа
підготовлених відповідним чином поліцейських і
військовослужбовців групи перемовників з питань
забезпечення свободи мирних зібрань у кількості не менше
трьох осіб.

Національна
поліція, ГУ
НГУ

До кінця IV
кварталу
2016
року

З червня 2016 року по березень 2017 року із
залученням фахівців поліції Чеської Республіки та
Консультативної місії Європейського Союзу з
реформування сектору цивільної безпеки (далі – КМЄС)
для українських поліцейських проведено шість тренінгів
з вивчення відповідного чеського досвіду.
Крім того, з лютого 2017 року в низці регіонів
держави
розпочалося
практичне
впровадження
діяльності груп комунікації (перемовників) під час
проведення масових заходів.
Зазначені групи утворені на позаштатній основні з
обов’язковим включенням до них поліцейських, які
пройшли навчання на зазначених вище тренінгах, та, на
сьогодні, функціонують у семи регіонах, а саме:
Львівська,
Миколаївська,
Одеська,
Полтавська,
Рівненська, Харківська, Хмельницька.

П.п. 2 п. 40
Плану КМУ

Забезпечення прав дитини
Створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини та ефективної системи забезпечення реалізації її прав; удосконалення державного
механізму забезпечення прав дитини
65) У межах компетенції взяти участь у здійсненні МОН
Національна
У
строки У разі надходження з Міністерства освіти і науки України П.п. 1 п. 66
поліція,
погоджені
з проекту нормативно-правового акту щодо встановлення Плану КМУ
вивчення міжнародного досвіду щодо підходів до атестації,
ДПООНД,
МОН, до кінця критеріїв відповідності посаді соціальних, педагогічних
визначення критеріїв відповідності посаді соціальних,
ДЮЗ,
IV кварталу 2016 та інших працівників, які працюють з дітьми, НПУ
педагогічних та інших працівників, які працюють з дітьми,
візьме участь у його опрацюванні в установленому
ужити в установленому порядку заходів щодо внесення ДФППМОВМ року
порядку.
необхідних змін до відповідних нормативно-правових актів.
У
строки,
66) У межах компетенції взяти участь у проведенні Мінсоцполітики
Національна
Відповідно до розпорядження Президента України П.п. 2 п. 66
погоджені
3
аналізу законодавства в частині оптимізації функцій органу
поліція,
від
25
грудня
2015 року №818/2015 відділом ювенальної Плану КМУ
Мінсоцполітики,
до
кінця
IV превенції ДПД НПУ взято участь у робочій групі,
опіки та піклування у зв’язку з проведенням адміністративної
ДПООНД,
кварталу
2016 створеній при Уповноваженому Президента України з
реформи та децентралізації влади з метою внесення необхідних
ДНДІ, ДЮЗ,
року
змін до нормативно-правової бази.
ДФППМОВМ
прав дитини, з опрацювання пропозицій щодо
реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей з метою здійснення аналізу
законодавства України з питань охорони дитинства.
За результатами аналізу законодавства у частині
оптимізації функцій органу опіки та піклування щодо
дітей Мінсоцполітики
розроблено проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення діяльності щодо
соціального захисту дітей у зв’язку з децентралізацією
влади в Україні».
МВС опрацьовано та підтримано вказаний вище
законопроект.

Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення
діяльності щодо соціального захисту дітей у зв’язку з
децентралізацією влади в Україні» прийнято 19 січня
2017 року за № 1824-VIII.
67)

Розробити необхідні організаційно-управлінські документи та
запровадити за погодженням з МОН у навчальні програми і
плани відповідних навчальних дисциплін для всіх форм
навчання у вищих навчальних закладах зі специфічними
умовами навчання модулі тематики «Забезпечення прав
дитини».

ДПООНД,
Національна
поліція

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

Узято участь у розробленні варіативної частини
проекту навчального плану підготовки працівників
поліції, у тому числі на тему «Забезпечення прав
дитини».
З метою підвищення фахової підготовки кадрів
ДПД Національною поліцією України та Міжнародною
програмою підвищення кваліфікації для органів
кримінального розслідування Департаменту юстиції
США (ІСІТАР) організовано навчання окремих категорій
поліцейських.
Програма підвищення кваліфікації складається з
нормативної та варіативної частин та передбачає курс
теоретичних і практичних занять, у тому числі з тематики
«Попередження насильства в сім’ї», «Права людини»,
«Толерантність
і
недискримінація
у
роботі
поліцейського», «Ефективна комунікація» тощо.
Водночас типовими навчально-тематичними
планами підвищення кваліфікації працівників поліції
передбачено обов’язкове вивчення тематики з питань
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, зокрема з
питань «Робота працівника поліції щодо захисту прав та
законних інтересів дітей», «Особливості розслідування
злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених
неповнолітніми
та
відносно
неповнолітніх»,
«Затримання та тримання під вартою неповнолітнього»
та «Діти як жертви торгівлі людьми».
Разом з цим протягом 2017 року заплановано
підвищення кваліфікації 376 поліцейських підрозділів
ювенальної превенції на базі вищих навчальних закладів
із специфічними умовами навчання, які здійснюють
підготовку працівників поліції.

П.п. 3 п. 66
Плану КМУ

68)

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

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

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

Міністерством соціальної політики України
спільно із заінтересованими органами державної
виконавчої влади проводиться комплексне дослідження
законодавства з питань захисту прав дитини із
залученням представників наукового та експертного
середовища.

П.п. 7 п. 66
Плану КМУ

кварталу
року

2018

У разі надходження проектів актів про внесення
змін до законодавства з питань захисту прав дитини та
приведення його у відповідність з положеннями
Конвенції ООН про права дитини, Національна поліція
України візьме участь у його опрацюванні в
установленому порядку.

69)

У межах компетенції взяти участь у розробленні
Мінсоцполітики законопроекту про внесення змін до
Сімейного кодексу України, а також нормативно-правового
акта щодо запровадження патронату над дітьми та послуг із
сімейного патронату як альтернативи послугам притулку,
центрам соціально-психологічної реабілітації, інтернатам.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

У
строки,
погоджені
з
Мінсоцполітики,
до
кінця
IV
кварталу
2017
року

Законом України від 26.01.2016 № 936-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки
сімей з дітьми» запроваджено патронат над дитиною як
альтернативу влаштуванню дитини до інтернатного
закладу.
Мінсоцполітики підготовлено проект постанови
Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення
патронату
над
дитиною»,
якою
передбачено
затвердження Порядку створення та діяльності сім’ї
патронатного вихователя, влаштування, перебування
дитини в сім’ї патронатного вихователя; Типовий договір
про патронат над дитиною та Порядок оплати послуг
патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги
на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.
Проект акта схвалено на засіданні Урядового
комітету з питань соціальної політики та гуманітарного
розвитку 28 лютого 2017 року.
У разі надходження з Міністерства соціальної
політики України проекту нормативно-правового акта із
зазначеного вище питання, Національна поліція України
візьме участь у його опрацюванні в установленому
порядку.

П.п. 3 п. 68
Плану КМУ

70)

У межах компетенції взяти участь у розробленні
Мінсоцполітики нормативно-правового акта щодо застосування
законодавства з питань представництва інтересів дітей без
супроводу' батьків або осіб, які їх замінюють.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

У строки,
погоджені з
Мінсоцполітики,
до 30.04.2016

Узято
участь
у
підготовці
методичних
рекомендацій щодо застосування законодавства з питань
представництва інтересів дітей без супроводу батьків або
осіб, які їх замінюють, затверджених наказом
Міністерства соціальної політики України від 13.05.2016
№ 509.
Разом з цим, на вимогу Міністерства юстиції
України наказом Мінсоцполітики від 24.06.2016 № 705а зазначений вище наказ скасовано, оскільки він має
носити міжвідомчий характер та підлягає державній
реєстрації.
Міністерством соціальної політики України
28.09.2016 підписано наказ № 1083 «Про затвердження

П.п. 7 п.
68 Плану
КМУ

Методичних
рекомендацій
щодо
застосування
законодавства з питань представництва інтересів дітей
без супродову батьків або осіб, які їх замінюють», який
було погоджено МВС.
Ураховуючи, що зазначений акт не встановлює
нових норм законодавства, а роз’яснює існуючі,
Мінюстом було відмовлено у державній реєстрації
вищезазначеного акта, у зв’язку з чим вищезазначений
наказ Мінсоцполітики було скасовано.
71)

У межах компетенції взяти участь у підготовці Мін’юстом
проекту акта щодо внесення змін до Концепції розвитку
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схваленої
Указом Президента України від 24 травня 2011 року №597, та
плану заходів щодо реалізації Концепції реформування
кримінальної юстиції України, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року №1153, у
частиш забезпечення принципу поваги до поглядів та думок
дитини.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

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

У разі надходження з Міністерства юстиції
України проекту акта щодо внесення змін до Концепції
розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в
Україні, схваленої Указом Президента України від 24
травня 2011 року № 597, та плану заходів з реалізації
Концепції реформування кримінальної юстиції України,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 27 серпня 2008 року № 1153, у частині
забезпечення принципу поваги до поглядів та думок
дитини, Національна поліція України візьме участь у
його опрацюванні в установленому порядку.

П.п. 2 п. 71
Плану КМУ

72)

У межах компетенції взяти участь у підготовці МОН проектів
змін і доповнень до внесення змін до нормативно-правових
актів, що регулюють видачу документів про освіту, зокрема до
Положення
про
інформаційно-виробничу
систему
інформаційного та документарного забезпечення установ та
громадян України в галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”), Положення
про Єдину державну електронну базу з питань освіти,
передбачивши механізм внесення даних про дітей — шукачів
притулку, які не мають документів, що посвідчують особу, а
також з передбаченням для такої категорії можливості внесення
даних, зазначених у довідці про звернення за захистом в
Україні.
Спільно з Мінсоцполітики організувати проведення заходів з
підвищення рівня фахової підготовки спеціалістів у галузі
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх (соціальних
працівників, поліцейських, прокурорів, суддів, працівників
ДПтС).

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

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

Упродовж звітного періоду проекти нормативноправових актів, розроблені МОН, до ДМС на
опрацювання не надходили.
У разі надходження проектів нормативноправових актів, їх буде опрацьовано в установленому
порядку.

П.п. 1 п. 72
Плану КМУ

Національна
поліція,
ДПООНД

До кінця IV
кварталу
2016
року

Узято участь у розробленні варіативної частини
проекту навчального плану підготовки працівників
поліції, у тому числі на тему «Забезпечення прав
дитини».
З метою підвищення фахової підготовки кадрів
ДПД Національною поліцією України та Міжнародною
програмою підвищення кваліфікації для органів
кримінального розслідування Департаменту юстиції
США (ІСІТАР) організовано навчання дільничних
офіцерів поліції територіальних органів поліції.

П.п. 4 п. 74
Плану КМУ

73)

Програма підвищення кваліфікації складається
з нормативної та варіативної частин та передбачає курс
теоретичних і практичних занять, у тому числі з тематики
«Попередження насильства в сім’ї», «Права людини»,
«Толерантність
і
недискримінація
у
роботі
поліцейського», «Ефективна комунікація» тощо.
Водночас типовими навчально-тематичними
планами підвищення кваліфікації працівників поліції
передбачено обов’язкове вивчення тематики з питань
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, зокрема з
питань «Робота працівника поліції щодо захисту прав та
законних інтересів дітей», « Особливості розслідування
злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених
неповнолітніми
та
відносно
неповнолітніх»,
«Затримання та тримання під вартою неповнолітнього»
та «Діти як жертви торгівлі людьми».
Разом з цим протягом 2017 року заплановано
підвищення кваліфікації 376 поліцейських підрозділів
ювенальної превенції на базі вищих навчальних закладів
із специфічними умовами навчання, які здійснюють
підготовку поліцейських.
9, 10, 11, 14 та 15 листопада 2016 року
працівниками ювенальної превенції управління превенції
ДПД Національної поліції України взято участь у
круглих столах з підвищення кваліфікації прокурорів
місцевих прокуратур, які здійснюють захист прав і
свобод дітей, з питань процесуального керівництва
досудовим
розслідуванням
кримінальних
правопорушень, вчинених неповнолітніми, а також
застосування примусових заходів виховного характеру
до неповнолітніх.
Робота щодо підвищення кваліфікації працівників
ювенальної превенції Національної поліції України
триває.
74)

Спільно з іншими заінтересованими органами державної влади
та громадськими організаціями (за згодою) здійснити комплекс
заходів щодо розбудови служб (мережі денних центрів з питань
роботи з дітьми), у тому числі стосовно підтримки дітей у
конфлікті із законом, делегування інститутам громадянського
суспільства функцій щодо профілактики та превенції дитячої
злочинності.

Національна
поліція

До кінця IV
кварталу
2016
року

З метою удосконалення роботи щодо захисту прав
дітей та профілактики правопорушень серед них
03.06.2016 та 16.06.2016 взято участь у робочій зустрічі з
Уповноваженим Президента України з прав дитини з
питань забезпечення діяльності підрозділів ювенальної
превенції в умовах реформування та перспективи
розвитку служби.
Водночас продовжується співпраця з Дитячим
фондом ООН (ЮНІСЕФ) з питань реформ у сфері
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх та захисту

П.п. 5 п. 74
Плану КМУ

прав дітей в Україні. Зокрема 15.06.2016 взято участь у
робочій зустрічі щодо реалізації спільних проектів,
направлених на розробку програм, альтернативних
позбавленню волі, у тому числі медіації, як інструменту
виведення дитини із кримінального процесу, а також
щодо
удосконалення
взаємодії
з
інститутами
громадянського суспільства щодо профілактики та
превенції дитячої злочинності.
Для ресоціалізації підлітків, що вчинили
кримінальні правопорушення, звільнилися з місць
позбавлення волі, перебувають на обліку в
територіальних органах поліції, у співпраці з Дитячим
фондом
ООН
(ЮНІСЕФ)
та
Всеукраїнським
громадським центром «Волонтер» розроблено спеціальні
методики індивідуальної роботи на основі оцінки ризиків
і потреб дитини, які передбачають застосування
корекційних програм з урахуванням її віку та розвитку.
У співпраці з проектом «Реформування системи
кримінальної юстиції для неповнолітніх в Україні» (далі
– РСКЮ) за підтримки Уряду Канади в містах ІваноФранківськ і Львів забезпечено реалізацію програми
«Дослідники».
Водночас представники ДПД НП України беруть
участь у міжнародних, національних та регіональних
семінарах,
конференціях,
тренінгах
з
питань
удосконалення заходів профілактики з дітьми з метою
запобігання вчиненню ними правопорушень.
У березні 2016 року узято участь у круглому столі,
організованого Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за
участю представників ГПУ, Міністерства юстиції та
Вищого спеціалізованого суду України, з питань
розгляду цивільних та кримінальних справ стосовно
механізму застосування програм відновного правосуддя
щодо неповнолітніх.
У березні 2016 узято участь у 96-му засіданні та у
червні цього року
у 98-му засіданні Комітету з
найкращих інтересів дитини.
З метою підвищення професійного рівня
працівників поліції у співпраці з Дитячим фондом ООН
(ЮНІСЕФ) та Всеукраїнським громадським центром
«Волонтер» проведено ряд семінарів та тренінгів з
працівниками ювенальної превенції територіальних
органів поліції м. Києва та Київської області щодо
особливостей реалізації з підлітками профілактичної
програми «Будуємо майбутнє разом».

Разом з цим 16.02.2017 працівниками ДПД
Національної поліції України узято участь у відкритті
Центру ювенальної пробації в м. Києві (далі – Центр),
діяльність
якого
спрямована
на
забезпечення
індивідуального підходу до надання реабілітаційних
послуг неповнолітнім, які перебувають у конфлікті з
законом, з урахуванням оцінки ризику повторних
правопорушень та потреб в ресоціалізації.
Модель Центру розроблена за підтримки Проекту
«Реформування системи кримінальної юстиції щодо
неповнолітніх в Україні» за підтримки консалтингової
компанії Агрітім Канада за фінансової підтримки
Міністерства міжнародних справ Канади.
Упродовж 2011 - 2016 років за сприяння РСКЮ
пілотні центри відвідування для неповнолітніх були
створені в Мелітополі, Івано-Франківську, Запоріжжі,
Маріуполі та Львові, де діти, які перебувають на
профілактичному обліку, пройшли корекційні програми
та показали низький рівень рецидивної злочинності та
позитивні зміни у поведінці.
З метою упровадження новітніх форм і методів
профілактичної роботи з дітьми, які перебувають у
конфлікті із законом, поліцією широко використовується
практика організації та проведення спортивних змагань
та конкурсів, які здійснюються у взаємодії з іншими
зацікавленими
органами
виконавчої
влади,
громадськими організаціями.
Так,
спільно
з
Фізкультурно-спортивним
товариством «Динамо» України реалізовано програму
«Поліція – лідери атлетичного розвитку для молоді в
Україні» (PLAY Україна), підтриману Бюро з освіти та
культурних відносин Державного департаменту США в
рамках міжнародної спортивної програмної ініціативи
International Sports Programming Initiative неурядової
організації SportsUnited, метою якої було зміцнення
єдності молоді та поліції на рівні громад щодо
формування розуміння здорового способу життя як
альтернативи
антисоціальній
поведінці
шляхом
організації різноманітних спортивних заходів, які
заохочують дітей до належного навчання в школі,
попередження вживання алкогольних, слабоалкогольних
напоїв і тютюнових виробів.
З метою популяризації здорового способу життя в
серпні 2016 року між Національною поліцією України та
Фізкультурно-спортивним
товариством
«Динамо»

України підписано Меморандум про співпрацю у сфері
організації та проведення фізкультурно-оздоровчих і
спортивних заходів для дітей.
Також у грудні 2016 року Національною поліцією
України та Федерацією футболу України підписано
Меморандум про взаємодію щодо реалізації соціального
проекту «Відкриті уроки футболу» у 2017-2020 роках,
спрямованого на впровадження цінностей здорового
способу життя та профілактики правопорушень серед
дітей.
Зокрема, у м. Хмельницькому реалізується
пілотний
проект
«Спорт-поліція-діти»,
який
спрямований на безкоштовне залучення дітей, які
опинились у конфлікті із законом, та дітей уразливих
категорій (дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування, дітей, сім’ї яких перебувають у складних
життєвих обставинах, та дітей, батьки яких є учасниками
АТО або згинули під час її проведення) до безкоштовних
занять у спортивних секціях, змістовного дозвілля як
альтернативи правопорушенням та негативним явищам.
Взаємодія
з
інститутами
громадянського
суспільства
стосовно підтримки дітей у конфлікті із
законом та профілактики правопорушень серед них
триває.
75)

Спільно з Мінсоцполітики, Мін’юстом та іншими
заінтересованими органами державної влади вжити заходів
щодо приведення законодавства з питань захисту дітей у
відповідність до вимог положень Факультативного протоколу
щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії,
Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної
експлуатації та сексуального насильства, Європейської
соціальної хартії (переглянутої), зокрема щодо встановлення
мінімального віку статевої зрілості.

Національна
поліція. ДЮЗ,
ДМСЕІ,
ДФППМОВМ

До кінця III
кварталу 2016
року

Конвенцію Ради Європи про захист дітей від
сексуальної експлуатації та сексуального насильства
(далі – Конвенція), прийняту 25.10.2007 та підписану від
імені України 14.11.2007, ратифіковано Законом України
від 20 червня 2012 року № 4688-VI.
Урядом було внесено проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист
дітей від сексуальної експлуатації та сексуального
насильства» (реєстр. № 2467а від 03.08.2015),
розробленого Міністерством юстиції України та
погодженого Міністерством внутрішніх справ України.
Цілями і завданнями законопроекту визначено
імплементацію в чинне законодавство України положень
Конвенції з метою встановлення кримінальної
відповідальності за злочини, пов’язані із сексуальною
експлуатацією дітей, урегулювання процесуальних
особливостей розслідування справ за участю дітейсвідків і потерпілих від цих небезпечних явищ та
запобігання вчиненню відповідних протиправних дій
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У межах
органами
правових
звітності

компетенції спільно з іншими заінтересованими
державної влади вжити необхідних організаційнозаходів щодо запровадження єдиної статистичної
з питань насильства, жорстокого поводження,

Національна
поліція, ДІТ,
ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця III
кварталу 2016
року

щодо дітей з боку осіб, які працюють у постійному
контакті з ними.
Крім того, народним депутатом України Луценко
І.С. подано до Верховної Ради України проект Закону
України «Про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань
та сексуальної експлуатації» (реєстр. № 2016 від
03.02.2015).
Згідно з пояснювальною запискою до
законопроекту
запропоновані
законодавчі
зміни
розроблено з метою гармонізації законодавства України
з положеннями Факультативного протоколу щодо
торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії
до Конвенції ООН про права дитини, ратифікованого
Верховною Радою України 03.04.2003, Конвенції Ради
Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального насильства, ратифікованої Україною
20.06.2012,
та
Європейської
соціальної
хартії
(переглянута), ратифікованої Україною
14.09.2006.
Законопроект прийнято Верховною Радою України в
першому читанні 15.11.2016.
Водночас Національною поліцією України
відповідно до листа Міністерства юстиції України від
12.12.2016 № 9454/12/25-16 опрацьовано проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради
Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального
насильства»
та
про
результати
поінформовано Департамент формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів державної влади та
моніторингу МВС (вих. ДБЗПТЛ Національної поліції
України від 10.01.2017) для подальшого інформування
Міністерства юстиції України.
Окрім того у березні 2017 року ДПД НПУ у межах
компетенції відповідно до листа Міністерства юстиції
України від 27.02.2017 № 1953/12/26-17 опрацьовано та
погоджено проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від
сексуальної експлуатації та сексуального насильства»,
розроблений Міністерством юстиції України.
НПУ користується Єдиним реєстром досудових
розслідувань, держателем якої є Генеральна прокуратура
України,
де
реєструється
інформація
про
правопорушення, у тому числі щодо насильства,
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експлуатації дітей та внесення змін до нормативно-правового
регулювання та програмного забезпечення Єдиного реєстру
досудових розслідувань щодо внесення окремої інформації про
злочини, учинені стосовно дітей, включаючи інформацію про
людей з інвалідністю.

77)

3 метою виявлення проблемних аспектів законодавства, ДНДІ,
Національна
напрацювання
рекомендацій
щодо
вдосконалення поліція
законодавства з питань захисту дітей від сексуального
насильства та експлуатації в межах компетенції взяти участь
у проведенні Мінсоцполітики, МОН спільно з іншими
заінтересованими
органами
державної
влади
та
міжнародним жіночим правозахисник центром «Ла Страда Україна» (за згодою) досліджень щодо сексуального
насильства та сексуальної експлуатації стосовно дітей.

жорстокого поводження, експлуатації дітей та інші
злочини, вчинені стосовно дітей.
Упродовж 2016 року ДПД НП України для
попередження насильства стосовно дітей забезпечено
взаємодію з громадськими, міжнародними організаціями,
у взаємодії з якими впроваджуються інтерактивні
методики для роботи з дітьми, що схильні до вчинення
домашнього насильства, зокрема з громадською
організацією «Ла Страда – Україна». З метою
своєчасного реагування на факти насильства та
жорстокості стосовно дітей функціонує Національна
дитяча «гаряча лінія», де працівниками Департаменту
безпосередньо надаються відповідні консультації.
З метою зменшення кількості дітей – жертв насильства
та усіх форм експлуатації, а також дітей, які перебувають
у конфлікті з законом, Національна поліція України
долучилась
до
дослідження,
яке
проводилось
громадською організацією «Ла Страда – Україна» у
співпраці з Українським інститутом соціальних
досліджень стосовно проявів фактів насильства та
жорстокого поводження з дітьми в умовах збройного
конфлікту.

У
строки,
погоджені
з
Мінсоцполітики
та МОН, до
кінця
II
кварталу 2016
року

У період з квітня по травень 2016 року узято
участь у дослідженні щодо сексуального насильства та
експлуатації стосовно дітей, проведеного Міністерством
соціальної
політики
України
та
громадською
організацією «Ла Страда – Україна».
17.06.2016 взято участь у презентації на тему
«Ризики збільшення насильства щодо дітей в контексті
військової агресії та аналіз готовності фахівців надавати
дієву допомогу дітям, які постраждали від насильства».
Крім того, Національною поліцією взято участь у
наступних заходах:
-у консультації експертів з питань попередження
торгівлі людьми на Національній «гарячій» лінії з
попередження домашнього насильства, торгівлі людьми
та гендерної дискримінації, яку проведено 07 грудня 2016
року з 10.00 до 14.00 громадською організацією «Ла
Страда - Україна» у рамках кампанії «16 днів проти
насильства»;
-у засіданні круглого столу на тему «Сексуальне
насильство під час конфлікту: актуальність, масштаби,
документування і реагування», яке відбулося 27 лютого
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2017 року у Громадській організації «Ла Страда-Україна»
за підтримки Посольства Великої Британії.
78)

У межах компетенції взяти участь у розробленні Міноборони
проекту міжвідомчого нормативно-правового акта щодо
запровадження дієвого механізму виявлення дітей, які
беруть безпосередню участь у воєнних діях чи збройних
конфліктах.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

У
строки,
погоджені
з
Міноборони, до
кінця
IV
кварталу 2016
року
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Спільно з Мінсоцполітики, Міноборони, МОЗ та іншими
заінтересованими органами державної влади забезпечити
розроблення проекту міжвідомчого нормативно-правового
акта щодо затвердження порядку евакуації та виселення
дітей із зони воєнних дій та збройних конфліктів.

ДСНС,
Національна
поліція, ГУ
НГУ, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

80)

У межах компетенції взяти участь у розробленні
Мінсоцполітики проекту міжвідомчого нормативноправового акта щодо створення системи моніторингу
дотримання прав дитини в умовах конфліктної ситуації, а
також після видання відповідного нормативно-правового
акта в установленому порядку забезпечити розроблення
методичних рекомендацій щодо виконання його положень і
підвищення кваліфікації необхідних категорій фахівців.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

У разі надходження з Міністерства оборони
України проекту міжвідомчого нормативно-правового
акта щодо запровадження дієвого механізму виявлення
дітей, які беруть безпосередню участь у воєнних діях чи
збройних конфліктах, ДПД НПУ візьме участь у його
опрацюванні в установленому порядку.

П.п. 1 п. 78
Плану КМУ

До кінця IV
кварталу
2016
року

У разі надходження проекту міжвідомчого
нормативно-правового акта щодо затвердження порядку
евакуації та відселення дітей із зони воєнних дій та
збройних конфліктів, ДПД НПУ візьме участь у його
опрацюванні в установленому порядку.

П.п. 2 п. 78
Плану КМУ

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

У разі надходження з Міністерства соціальної
політики України проекту акта щодо створення системи
моніторингу дотримання прав дитини в умовах
конфліктної ситуації, ДПД НП України візьме участь у
його опрацюванні в установленому порядку.
Водночас Національною поліцією України в
межах компетенції уживається комплекс заходів,
спрямованих на заборону участі дітей у воєнних діях і
збройних конфліктах, а також на захист дітей, які
перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та
дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних
конфліктів.
З цією метою працівниками поліції проводиться
інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно протидії
участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах,
заохочення суспільства, громадських об’єднань та
неурядових організацій, засобів масової інформації до
просвітницької роботи серед дітей, їх батьків, інших
законних представників.
Крім того, у навчальних закладах уживається
заходів з роз’яснення дітям небезпеки поводження зі
зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, а
також порядку дій у разі їх виявлення, під час яких
використовуються розроблені Міжнародним дитячим
фондом (UNICEF) в Україні інформаційні плакати
«Дивись під ноги» та відеоролик «Небезпечні знахідки».
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 11 січня 2017 року № 8-р «Про затвердження

П.п. 4 п. 78
Плану КМУ

плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад
державної внутрішньої політики щодо окремих районів
Донецької та Луганської областей, де органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження», до
головних управлінь Національної поліції в Донецькій та
Луганській областях надіслано доручення Національної
поліції України від 03.02.2017 № 1226/04/20-2017 про
ужиття заходів щодо возз’єднання дитини з сім’єю,
установлення місцезнаходження членів сім’ї дитини,
сприяння пошукам, що здійснюються членами сім’ї,
громадськими,
благодійними,
волонтерськими
гуманітарними організаціями та фондами, що беруть
участь у возз’єднанні сімей.
У разі зникнення дитини на тимчасово
непідконтрольній українській владі території Луганської
та Донецької областей, здійснюється обмін інформацією
з Об’єднаним центром з координації пошуку, звільнення
незаконно позбавлених волі осіб, заручників та
встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в
районі проведення антитерористичної операції з метою
узгодження проведення розшукових заходів на вказаній
території.
81)

У межах компетенції взяти участь у розробленні
Мінсоцполітики спільно з іншими заінтересованими
органами державної влади законопроекту про внесення змін
до Закону України «Про охорону дитинства» з метою
визначення термінології у сфері безпеки та благополуччя
дитини, забезпечення безпеки та благополуччя дитини
(визнати як захід з охорони дитинства), передбачення
затвердження мінімальних стандартів та благополуччя
дитини.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

У
строки,
погоджені
з
Мінсоцполітики,
до
кінця
І
кварталу
2017
року

Пропозиції щодо внесення змін до Закону України
«Про охорону дитинства» стосовно встановлення
мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини
будуть ініційовані Мінсоцполітики за результатами
проведення наукових досліджень у сфері формування та
запровадження
міждержавних,
державних,
міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та
благополуччя дитини.
У разі надходження з Міністерства соціальної
політики України відповідного проекту акта, НП України
візьме участь у його опрацюванні в установленому
порядку.

П.п. 3 п. 79
Плану КМУ

82)

У межах компетенції за погодженням з МОН взяти участь у
запровадженні в навчальний процес вищих навчальних
закладів зі специфічними умовами навчання модулів
тематики «Стандарти безпеки та благополуччя дитини», у
тому числі в системі підвищення кваліфікації поліцейських і
державних службовців.

ДПООНД,
Національна
поліція,
АДПС, ДСНС

Через три місяці
після прийняття
відповідного
нормативноправового акта

Відповідний нормативно-правовий акт до НПУ не
надходив. Разом з тим, навчально-тематичними планами
підвищення поліцейських передбачено обов'язкове
вивчення тематики "Права дитини".
Відповідний нормативний акт до Адміністрації
Держприкордонслужби не надходив, разом з тим у
Національній академії Держприкордонслужби в межах
вивчення навчальних дисциплін «Адміністративна
відповідальність»,
«Міграційне
право»
та

П.п. 4 п. 79
Плану КМУ

84)

86)

Забезпечити проведення кожного півріччя тематичних циклів
теле- та радіопрограм, розміщення публікацій у засобах масової
інформації, і інтернет-джерелах, проведення тематичних
зустрічей, надання експертних коментарів, розміщення
соціальної реклами на веб-сайтах та реалізацію інших форм
інформування населення про забезпечення безпеки та
благополуччя дитини, захисту її прав, акцентуючи увагу на
стандартах безпеки та благополуччя дитини, серед вихованців
дошкільних закладів освіти, учнівської та студентської молоді.
У межах компетенції взяти участь у розробленні
Мінсоцполітики проекту змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України щодо запровадження серед
критеріїв ефективності діяльності органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування критеріїв щодо подолання
дитячої бездоглядності, безпритульності, бродяжництва.

ДК,
Національна
поліція,
ДСНС,
ДПООНД

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

Постійно,
починаючи з II
кварталу 2017
року

У
строки,
погоджені
з
Мінсоцполітики,
до
кінця
III
кварталу
2017
року

«Адміністративно-правові
проблеми
діяльності
Державної
прикордонної
служби
України»
розглядаються питання дотримання прав неповнолітніх,
особливості роботи з такою категорією осіб та порядок
взаємодії органів виконавчої влади в роботі з дітьми,
розлученими із сім’єю, які не є громадянами України і
звернулися до компетентних органів із заявою про
визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту.
З метою ознайомлення з основними правилами
безпеки у різних сферах, поліцією регулярно проводяться
по країні «уроки безпеки» для дітлахів та дітей
дошкільних установ.

НПУ узято участь у опрацюванні
проекту
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо соціального захисту дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах», якою передбачено
внесення змін до Порядку провадження органами опіки
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року № 866, щодо
вдосконалення механізму виявлення та обліку дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема
«безпритульних» та «бездоглядних».
Після прийняття відповідної постанови Кабінетом
Міністрів України, Міністерством соціальної політики до
Мінрегіону будуть подані відповідні пропозиції щодо
критеріїв оцінки ефективності діяльності органів
виконавчої влади з питань подолання «безпритульних» та
«бездоглядних», затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про
затвердження Порядку та Методики проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики».
У разі надходження з Міністерства соціальної
політики проекту акта щодо запровадження серед
критеріїв ефективності діяльності органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування критеріїв
щодо
подолання
дитячої
бездоглядності,

П.п. 6 п.
79 Плану
КМУ

П.п. 1 п. 80
Плану КМУ

87)

88)

безпритульності, бродяжництва, НП України візьме
участь у його опрацюванні в установленому порядку.
Водночас з метою протидії дитячій бездоглядності та
безпритульності, правопорушенням серед дітей та
стосовно них, НП України проводяться профілактичні
заходи серед дітей. Превентивні заходи проводяться
також під час літнього відпочинку та оздоровлення дітей,
основною метою яких є забезпечення безпечного
відпочинку дітей; попередження вчинення дітьми і
стосовно них правопорушень, профілактика дитячої
бездоглядності.
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
Проект Загальнодержавної програми з освіти у
У межах компетенції взяти участь у розробленні МОН та
ДПООНД,
У
строки,
Мін’юстом проекту Загальнодержавної програми з освіти у
ДНДІ,
погоджені
з сфері прав людини до НПУ не находив. Разом з тим, при
сфері прав людини.
Національна
МОН, протягом розробці вказаного акта вважаємо за необхідне
поліція, ГУ
2016 -2017 років передбачити заходи щодо обов’язкового запровадження
вивчення під час організації професійного навчання
НГУ, АДПС
поліцейських тематики з прав людини, а також реалізації
інших заходів, визначених Національною стратегією у
сфері прав людини, затвердженою указом Президента
України від 25 серпня 2015 року № 501/2015.
Станом на 24.03.2017 до Головного управління
Національної гвардії України проекту Загальнодержавної
програми з освіти у сфері прав людини не надходило.
У межах компетенції взяти участь у розробленні сучасної
ДПООНД,
У
строки,
Національною академією внутрішніх справ
методологічної бази для запровадження у вищих навчальних
Національна
погоджені
з
(НАВС)
у межах розробки методологічної бази для
закладах зі специфічними умовами навчання викладання курсу
поліція, ГУ
МОН, упродовж
«Права людини», видання підручників та посібників у сфері
НГУ, АДПС
2016 – 2018 років запровадження викладання курсу «Права людини» та
відповідно до Плану НД і ДКР на 2017 рік здійснюється
прав людини для відповідних вищих навчальних закладів,
збірників актів законодавства, а також укомплектування такою
підготовка:
правовою літературою бібліотечних фондів зазначених вищих
- монографій:
навчальних закладів.
«Міжнародна кримінальна юстиція: етапи
становлення та розвитку»;
«Кримінально-правова
характеристика
порушення рівноправності громадян залежно від їх
расової, національної належності, релігійних переконань,
інвалідності та за іншими ознаками»;
«Недоторканість права власності як засада
кримінального
провадження
на
досудовому
розслідуванні»;
«Недопустимість
доказів
у кримінальному
провадженні»;

П.п. 1 - 2 п.
84
Плану КМУ

П.п. 1 - 2 п.
85
Плану КМУ

«Кримінально-правова охорона соціального та
пенсійного страхування»;
навчального
посібника
«Відшкодування
потерпілому
шкоди,
завданої
кримінальним
правопорушенням»;
навчально-методичного
посібника
«Забезпечення діяльності підрозділів боротьби зі
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми,
Національної поліції України»;
- методичних рекомендацій:
«Принципи
ефективного
розслідування
відповідно до практики Європейського суду з прав
людини»;
«Розслідування незаконного переправлення осіб
через державний кордон»;
«Процесуальний порядок видачі особи, яка
вчинила кримінальне правопорушення (екстрадиції)»;
«Кваліфікація порушення встановленого законом
порядку трансплантації органів або тканин людини»;
«Виявлення, документування та розслідування
злочинів проти громадського порядку та моральності»;
«Виявлення та документування торгівлі людьми з
метою сексуальної експлуатації»;
«Взаємодія
оперативних
підрозділів
Національної
поліції
України
з
зарубіжними
правоохоронними
органами
та
міжнародними
організаціями у протидії торгівлі людьми»;
«Взаємодія суб’єктів протидії насильству в сім’ї»;
«Форми та методи профілактики правопорушень
серед дітей підрозділами превентивної діяльності
Національної поліції»;
«Протидія об’єктивній перевірці на поліграфі з
боку особи, яка тестується, та шляхи її подолання»;
«Особливості
професійного
спілкування
поліцейських з різними категоріями осіб»;
«Правові підстави і порядок застосування
поліцейськими вогнепальної зброї»;
- аналітичного
огляду
«Міжнародне
співробітництво під час кримінального
провадження (аналіз законодавства країн ЄС
та України)».
Також, позапланово з метою забезпечення потреб
практичної
діяльності
органів
та
підрозділів
Національної поліції, наукового та навчально-

методичного
забезпечення
подальшої
реалізації
положень Закону України «Про Національну поліцію»
щодо захисту гарантованих Конституцією України та
законами України прав і свобод людини та громадянина
здійснюється розробка методичних рекомендацій щодо:
- захисту професійної діяльності журналістів
та свободи слова в Україні;
- протидії торгівлі людьми.
Крім того, кафедрою історії держави та права
розроблено тематичний план з дисципліни «Історії прав
людини», яка у вигляді спецкурсу може викладатися в
Інституті післядипломної освіти НАВС, та внесено
відповідні зміни до програм навчальних дисциплін
«Історія держави та права зарубіжних країн» та «Історія
держави та права Украйни».
Відповідно до навчально-тематичного плану із
підвищення кваліфікації операторів та диспетчерів
служби 102” Національної поліції України науковопедагогічними працівниками кафедри кримінального
права підготовлені навчально-методичні матеріали,
зокрема із тем, що стосуються захисту прав і свобод
людини: Злочини проти життя та здоров’я, статевої
свободи та статевої недоторканості”, Злочини проти волі,
честі та гідності особи”, Злочини проти громадського
порядку та моральності”.
Кафедра досудового розслідування ННІ №1
Доповнено програму навчальної дисципліни
«Практикум із складання кримінально-процесуальних
документів», складеної для підготовки фахівців за
спеціальністю «Правознавство» ступеня вищої освіти
бакалавра за денною формою навчання, темою:
«Процесуальні документи забезпечення прав учасників
кримінального провадження», де розглядається тематика
захисту прав постраждалих.
Кафедра оперативно-розшукової діяльності
Внесено зміни і доповнення до програм начальних
дисциплін:
 «Організація і тактика проведення негласних
слідчих (розшукових) дій»;
 «Протидія організованій злочинності та
корупції»;
 «Конфіденційне співробітництво»;
 «Організація роботи підрозділів карного
розшуку»;

 «Протидія злочинам загально-кримінального
напряму».
Також, поповнено книжкові фонди бібліотеки
новими виданнями для забезпечення
викладання
навчальних дисциплін з тематики «Права людини», а
саме:
1. Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в
конфлікті зі законом, крізь призму правових
реформ: Збірник матеріалів міжнародної наук.практ. конференції (Київ.2 грудня 2016 року)/
Мінюст України, НАПрН України, нац. акад. пед.
наук України, Ін-т кримінально-виконавчої служби
та ін.- Київ, 2016.- 401с.
2. Бюлетень законодавства і юридичної практики
України. №5-6/2016. Національна поліція України.
Законодавство.
Роз'яснення.
Коментар/
За
заг.ред.О.В.Тахтая.- Київ: Юрінком Інтер, 2016.537с.
3. Імплементація міжнародних стандартів у сфері
запобігання
неналежному
поводженню
в
діяльності органів кримінальної юстиції України/
авт. кол. М.Гнатовський, Ю.Бєлоусов,(ред.)
С.Швець,
В.Венгер,
О.Бондаренко.ПП
"Видавництво "Фенікс", 2016.- 189с.
4. Конституція - основа державного і суспільного
устрою України ( до 303-річниці Конституції
Пилипа Орлика): матеріали VІ міжвузівських
наук.читань (16 квітня 2013 року)/ МВС України,
НАВС.- Київ, 2013.- 129с.
5. Перспективи втілення демократичних цінностей та
реалізація прав людини в Україні: Зб. мат. підсумк.
наук.-теор. конференції (Київ, 24 квітня 2013 р.)/
МВС України, НАВС, ННІПП, Рада наук. тов.
студ.- Київ: Алерта, 2013.- 368с.
6. Проблеми та стан дотримання захисту прав
людини в Україні: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.теорет. конф. (Київ, 29 листоп.2012 р.)/ за ред.
В.В.Коваленка, В.В.Чернєя, О.М.Джужі; МВС
України, МОН України, НАВС.- Київ, 2012.- 259с.
7. Удалова Л.Д. (Удалова, Лариса Давидівна)
Лікарська таємниця в кримінальному процесі
України:
Монографія/
Л.Д.Удалова,
Є.В.Кузьмічова-Кисленко; НАВС.- Київ: ЦУЛ,
2015.- 134с.

8.

9.

Лебідь
В.І.
(Лебідь,
Валерій
Іванович)
Європейська конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод: Посіб. для склад.
адвокат. іспиту.- К.: Правова єдність, 2015.- 54с.(На допомогу студенту).
Зимогоров
О.С.
(Зимогоров,
Олександр
Сергійович) Як захистити та відстояти свої права в
суді, ДАІ, банках та комунальних службах/
О.С.Зимогоров, Т.А.Денисова; Пясецька Ксенія
Віталіївна.- Харків: Вид. Клуб сімейного дозвілля,
2011.- 317с.

В навчальних планах підготовки здобувачів вищої
освіти Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ (ДДУВС) передбачено низку
навчальних дисциплін, які присвячені вивченню прав та
міжнародних стандартів прав людини.
Національною поліцією розроблено лекційні
матеріали для працівників поліції щодо недопущення
порушень прав і свобод людини в поліцейській
діяльності за такими тематиками: «Забезпечення прав і
свобод осіб з інвалідністю в поліцейській діяльності»,
«Забезпечення працівниками поліції прав і свобод та
інтеграції
в
Українське
суспільство
ромської
національної меншини», «Діяльність підрозділів
підрозділів поліції з попередження проявів расизму,
дискримінації та злочинів на грунті ненависті»
Крм того, з метою підвищення теоретичного
потенціалу поліцейських під час проходження первинної
підготовки, підвищення кваліфікації УЗПЛ передано до
Державної установи «Вишгородський навчальний центр
підготовки поліцейських» 10 публікацій під загальною
редакцією Ю.Бєлоусова «Імплементація міжнародних
стандартів
у
сфері
запобігання
неналежному
поводженню в діяльність органів кримінальної юстиції
України» - 2016.
За інформацією, наданою ДПСУ, у 2017 році
запроваджено навчальну дисципліну «Права людини» в
обсязі 3 кредитів (90 годин).
У системі дистанційного навчання, для
підрозділів по роботі з іноземцями та адміністративного
провадження органів охорони державного кордону

проведено курс «Дотримання прав людини при
здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності».
У І кварталі 2017 року видавництво академії
ДПСУ розпочало видавництво курсу лекцій «Міграційне
право»; «Актуальні проблеми міжнародного права»;
навчального посібника «Адміністративно-юрисдикційна
діяльність в органах ДПСУ» із розкриттям питань у сфері
прав людини. Бібліотека академії забезпечена
літературою за напрямом «Права людини» відповіднодо
ліцензійних умов.
Таким чином, питання щодо дотримання та
захисту прав людини знайшли своє відображення в
освітньому процесі, оскільки вищезгадані навчальні
дисципліни викладаються в університеті вже кілька років
поспіль. Кафедрами, за якими закріплено навчальні
дисципліни,
розроблено
навчально-методичні
комплекси, а також НПП кафедр постійно публікують
статті з питань захисту та дотримання прав людини в
наукових та фахових виданнях.
Всі навчальні дисципліни з курсу "Права
людини", які викладаються в університеті, забезпечені
навчальною літературою:
1. Європейське антидискримінаційне право – 180
прим.
2. Забезпечення прав людини у правоохоронній
діяльності – 441 прим.
3. Захист та дотримання прав і свобод людини в
правоохоронній діяльності – 190 прим.
4. Захист та дотримання прав і свобод людини в
діяльності Національної поліції – 228 прим.
5. Конституційні права, свободи та обов’язки
громадян – 424 прим.
6. Міжнародний захист прав людини – 148 прим.
7. Право Європейського Союзу – 169 прим.
8. Практика Європейського Суду з прав людини –
182 прим.
До загальної бібліотеки постійно надходять нові
примірники законодавчих актів, навчальних посібників

та підручників, монографій, довідкової літератури за
зазначеною темою.
89)

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

Національна
поліція,
ДПООНД

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

28-30 березня 2017 року заплановано тренінг для
поліцейських під егідою КМЕС на тему «Навички
викладання та техніки навчання дорослих», участь у
якому зокрема приймуть участь 3 викладача Державної
установи «Вишгородський навчальний центр підготовки
поліцейських».
У рамках проведення у загальноосвітніх середніх
навчальних закладах Дніпра та Новомосковська
тематичних бесід на тему «Школа і поліція» та
проведення профорієнтаційних заходів у м. Кам’янське
(Дніпродзержинський
енергетичний
технікум,
Дніпродзержинський
технологічний
коледж,
Дніпродзержинський економічний коледж) протягом
лютого – березня 2017 року (відповідно до затвердженого
графіку) для викладачів правових дисциплін цих
навчальних закладів науково-педагогічним складом
кафедри теорії та історії держави і права проведено
навчально-методичні семінари у сфері прав людини,
надано роздатковий матеріал.
Спільно з кафедрою загальноправових дисциплін,
у рамках заходів Дніпропетровського відділення Малої
академії наук України (03-04 лютого 2017 року), для
викладачів історії, суспільствознавства та правознавства
було проведено навчально-методичні семінари у сфері
прав людини.
Відбувалися регулярні семінари для працівників
поліції в регіонах з приводу дотримання прав людини в
поліцейській діяльності.

П.п. 3 п. 85
Плану КМУ

91)

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

ГУ НГУ,
АДПС,
Національна
поліція, ДСНС,
ДПООНД

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

7-8 лютого 2017 року відбувся тренінг для
працівників поліції (25 осіб) Донеччини під егідою
Міжнародного комітету «Червоний хрест» на тему
«Міжнародне гуманітарне право та міжнародні правила і
стандарти правоохоронної діяльності», де зокрема значну
увагу приділено питанням поліцейської етики,
застосуванню сили, арешту, обшуку та вилученню.
ДСНС вжито заходів щодо обов'язкового навчання
курсантів вищих навчальних закладів цивільного захисту
основам міжнародного гуманітарного права та
дотримання прав людини, зокрема до програм
професійної підготовки внесено відповідні доповнення.

П.п. 4 – 5, 8
п. 85
Плану КМУ

94)

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

ДПООНД,
Національна
поліція, ГУ
НГУ, АДПС,
ДСНС, ДМС

До кінця 2016
року

95)

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

ДК,
Національна
поліція, ГУ
НГУ, АДПС,
ДСНС, ДМС

Постійно

Крім того, зазначені питання внесено до програм і
розкладів службової підготовки з особами рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту на
2016/2017 навчальний рік. До розробки відповідних
навчальних матеріалів за вказаними напрямками
залучено потенціал вищих навчальних закладів
цивільного захисту за участю Науково-методичного
центру навчальних закладів ДСНС.
Здійснені службові відрядження працівників НПУ
для участі в роботі атестаційних комісій:
до ГУНП в Чернігівській області (Наказ НПУ від
24.05.2016 № 630),
до ГУНП в Житомирській області (наказ НПУ від
06.06.2016 № 706),
до ГУНП в Херсонській області (наказ НПУ від
15.06.2016 № 764),
до ГУНП в Харківській області (наказ НПУ від
24.06.2016 № 805),
до ГУНП в Сумській області (наказ НПУ від
30.06.2016 № 823),
до ГУНП в Закарпатській області (наказ НПУ від
08.07.2016 № 874),
до ГУНП в Кіровоградській області (наказ НПУ
від 29.07.2016 № 948),
до ГУНП в Дніпропетровській області (наказ НПУ
від 29.07.2016 № 949).
Крім того, на заняттях в системі службової
підготовки поліцейським систематично доводять
вказівки НПУ "Про вивчення рішень Європейського
Союзу з прав людини", до тематичного плану занять на
2016 навчальний рік включена тематика для вивчення з
поліцейськими
Конституції
України,
Загальної
Декларації з прав людини.
Департаментом
комунікації
МВС
та
Департаментом комунікації НПУ випущено, в період з
24.12.2016 по 21.03.2017, 72 повчальних сюжети, які
розповсюджуються для висвітлення на центральних
каналах.
В 2016 році в межах Всеукраїнського тижня права,
затвердженого наказом НПУ від 30.09.2016 № 956
проведено наступні заходи:
- 06.12.2016 бесіда-лекція та презентація у
Навчально-науковому центрі професійно-технічної
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освіти Національно академії педагогічних наук України
на тему: «Права людини: світовий та національний
досвід»;
- 07.12.2016 круглий стіл на тему: «Права дитини
в Україні: поліцейське піклування» у Ліцеї міжнародних
відносин № 51;
- 08.12.2016 участь в організації виставки
навчально-популярної
літератури,
презентаційних
видань про права людини та іншої літератури правового
змісту Навчально-науковому центрі професійнотехнічної освіти Національно академії педагогічних наук
України;
- бесіда-лекція та презентація на тему: «Права
людини: світовий та національний досвід» у Ліцеї
міжнародних відносин № 51;
- 09.12.2016 лекція на тему: «Права людини:
світовий та національний досвід» для працівників НПУ
У рамках проведення «Всеукраїнського тижня
права» в органах і підрозділах Держприкордонслужби
проведено тиждень прав людини з 5 по 9 грудня 2016
року (розпорядження АДПСУ від 05.10.2016 № Т/318505).
Проведено висвітлення цього заходу на офіційному
веб-сайті Національної академії Держприкордонслужби.
В Національній гвардії України регулярно
випускаються і розповсюджуються для особового складу
Інформаційні бюлетені, в яких висвітлюється інформація
про важливі події в Державі та в зоні АТО, формується
доброзичливе ставлення до цивільних громадян.
ДСНС постійно висвітлює на офіційному
інформаційному порталі ДСНС, сторінці ДСНС у
соціальній мережі “Фейсбук” оперативну інформацію
щодо виникнення різного роду надзвичайних ситуацій,
надзвичайних подій на території України, публікації
щодо проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи
з громадянами з питань дотримання правил пожежної
безпеки, навчань у сфері цивільного захисту населення.
Постійно публікується інформація щодо порядку
дій громадян на випадок виникнення пожежі, інших
надзвичайних ситуацій та подій, під час ускладнення
погодних умов (снігопад, ожеледиця, пориви вітру тощо),
у разі виявлення підозрілих предметів із вказування
контактів екстрених служб. Зокрема, впродовж І
кварталу 2017 року на офіційному порталі ДСНС, а також

для
представників засобів масової інформації
розповсюджувалася інформація щодо кількості пожеж у
побуті (впродовж доби, від початку року) із
застереженням для громадян не провокувати виникнення
пожеж у житловому секторі та дотримуватися правил
пожежної безпеки.
Крім цього, рятувальники спільно з представниками
правоохоронних органів, місцевої влади, із залученням
засобів масової інформації постійно проводять
інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами з
метою протидії пожежам у житловому секторі.
ДСНС постійно триває профілактична робота з
громадянами щодо дотримання правил безпеки під час
перебування на кризі. Під час проведення інформаційнороз'яснювальних заходів для громадян вживаються
заходи щодо продовження роботи із виготовлення та
розповсюдження листівок застережливого змісту із
алгоритмом дій на випадок різного роду надзвичайних
подій, ситуацій, що можуть виникнути взимку на
водоймах.
Заплановано впродовж звітного періоду під час
проведення конференцій, семінарів з особовим складом
органів та підрозділів ДСНС, головами рад
територіальних
і
функціональних
осередків
Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби
цивільного захисту за участю представників центральних
органів виконавчої влади, громадських ветеранських
організацій обговорення питань захисту прав і свобод
людини.
У першому кварталі 2017 року згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 20.02.2015 №
189 “Про затвердження Положення про організацію
службової підготовки осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту” в рамках службової
підготовки проводилися вивчення питань, що стосуються
прав і свобод людини.
Заплановано проведення виступів (публікації) у
засобах масової інформації з питань реалізації і захисту
прав людини, у тому числі учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб
і постраждалих унаслідок антитерористичної операції,
навчання, лекції, бесіди з особами рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту та
працівниками апарату ДСНС з питань реалізації і захисту
прав людини.

ДСНС готова прийняти участь у виконанні заходів
щодо проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня
права.
Робота щодо пропаганди правових знань серед
населення, працівників апарату ДСНС, територіальних
органів триває.
На офіційному веб-сайті ДМС систематично
висвітлюється інформація про права та свободи людини
у сфері міграції, зокрема розміщено інформаційні
повідомлення про роз’яснення прав та обов’язків
іноземців, біженців та осіб без громадянства: Також
ведеться офіційна сторінка ДМС в соціальній мережі
Facebook, на якій розміщуються зазначена інформація.
ДМС вживає вичерпних заходів, враховуючи
існуючі обставини, щодо дотримання прав, свобод та
законних інтересів внутрішньо переміщених осіб,
зокрема в частині їх документування.
Крім того, значна увага приділена питанням
запровадження нових зразків паспорта громадянина
України у формі картки та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон, створенню Єдиного
державного демографічного реєстру. Реалізація цих
заходів значною мірою сприятиме полегшенню доступу
громадян України до цих послуг.
Крім того, матеріали з питань дотримання прав і
свобод людини висвітлюються в поліцейській
щотижневій програмі «Поліцейська хвиля», а також
забезпечується її вихід в ефірі телеканалу «Еспресо» та
на офіційному каналі YouTube. Також, забезпечено
відеозйомку офіційних заходів за участю керівництва
Національної поліції України та інших подій. Всі відзняті
матеріли розміщуються на офіційному каналі YouTube
(прес-конференції, брифінги, заходи за участю
керівництва
Національної
поліції
України,
відеокоментарі фахівців, експертів, тематичні матеріали).
Найбільш
резонансні
та
актуальні
матеріали
розсилаються на канали центрального телебачення.
Працівники відділу комунікації ГУНП в м. Києві
проводять роботу щодо інформування громадян через
ЗМІ
про
результати
профілактичних
заходів,
спрямованих на недопущення порушень законодавства,
прав та свобод громадян, попередження фактів, які
можуть набути суспільного резонансу, а також заходів з
відновлення порушених прав та свобод громадян. Під час
підготовки інформації до друкованих періодичних

видань та відеокоментарів для телеканалів, працівники
ВК постійно акцентують на реалізації громадянами своїх
прав та обов’язків, необхідності звернення до поліції з
відповідними заявами не лише про злочини та
правопорушення відносно них, але й свідками яких вони
стали. З метою інформування населення столиці про
діяльність поліції, оперативної можливості пересічних
громадян звернутися до правоохоронців за допомогою чи
порадою, на веб-сайті Головного управління розміщено
інформацію про адреси знаходження територіальних
(відокремлених) управлінь поліції, номери телефонів
чергових частин структурних підрозділів, адреси місця
розташування службових кабінетів дільничних офіцерів
та вулиці їх обслуговування, контактні телефони, а також
інформація про дні та години прийому керівництва
Головного управління. Окрім цього, на офіційному вебсайті Нацполіції в рубриці «Для громадян» підрубрики
«Допомога громадянам» та на веб-порталі ГУНП в м.
Києві у рубриці «Корисно знати» (підрубрика «Поради»)
розміщені
рекомендації
для
громадян
щодо
профілактики найбільш поширених видів злочинів,
дотримання яких убезпечить від злочинних посягань на
життя, здоров’я та майно громадян.
Поряд з цим, постійно інформується громадськість
щодо процесу створення і становлення підрозділу поліції
особливого призначення «КОРД» на офіційному сайті
ДОД «КОРД»
http://nationalpolice.com.ua/KORD/
на сторінці у соціальній мережі Фейсбук –
https://www.facebook.com/KORD.NPU/?ref=bookma
rks
на офіційному сайті Національної поліції України
http://www.npu.gov.ua/uk/
на сторінках ЗМІ на правах задоволення
інформаційних запитів.
Також, подано на публікацію до журналу
"Управління забезпечення прав людини національної
поліції України Інформує" Аналітичну статтю щодо
діяльності Департаменту патрульної поліції та
підпорядкованих підрозділів в сфері захисту прав
людини, надання поліцейського піклування, превенції
сімейному насильству, кількості опрацьованих звернень
громадян тощо.
ГСУ розроблено та розміщено на відомчому сайті у
відкритому доступі для використання в службовій

96)

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

ДПООНД,
ДНДІ, ГУ НГУ,
АДПС, ДСНС

Постійно

діяльності слідчих підрозділів методичні рекомендації
щодо організації роботи службових осіб, відповідальних
за перебування затриманих; щодо особливостей
забезпечення права на захист у кримінальному
провадженні; про участь захисника на стадії досудового
слідства.
Крім
того,
з
метою підвищення
рівня
поінформованості населення щодо засобів і методів, що
використовуються
злочинцями
та
враховуючи
потенційну небезпеку, яку несе в собі торгівля «живим
товаром», здійснюється інформаційно-попереджувальна
робота в рамках проекту «Поширення Національного
механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі людьми, в Україні».
Представниками підрозділів боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми береться участь у
підготовці відеорепортажів, статей і коментарів до
друкованих та електронних засобів масової інформації з
питань протидії торгівлі людьми.
В більшості регіонів спільно з МОМ та ОБСЄ
проводились акції, інформаційні кампанії щодо
підвищення поінформованості населення щодо протидії
торгівлі людьми під гаслами: «Людина - не товар»,
«Скажи рабству НІ», «Правила безпечної подорожі»,
«Захисти себе від шахрайства», «Протидія сексуальній
експлуатації дітей в туризмі», «Поїздка за кордон – за і
проти» та інші.
Також упродовж листопада-грудня 2016 року
Департаментом взято участь у розробці дизайну
соціальної реклами щодо протидії торгівлі людьми.
Листи щодо погодження на розміщення 30 бігбордів та виготовлення і розповсюдження
3000
аркушів соціальної рекламної (формату А-4) направлені
на адресу Координатора з питань боротьби з торгівлею
людьми ОБСЄ за вих. № 1729/16/1 – 2016 від 11.11.2016
та № 1934/16/1 2016 від 12.12.2016.
У
січні-лютому
2017
року
забезпечено
розповсюдження зазначених листівок та банерів на
території держави підрозділами боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми.
Одеським державним університетом внутрішніх
(ОДУВС) справ 20 січня 2017 року у залі засідань
Комітету Верховної Ради України з питань європейської
інтеграції керівниця Центру гендерної освіти ОДУВС
Ковальова О. взяла участь у засіданні робочої групи з
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гендерної освіти та просвіти МФО «Рівні можливості».
Міжфракційне депутатське об’єднання сприяння
гендерній рівності «Рівні можливості» є добровільним
об’єднанням народних депутатів України, яке створено з
метою покращення становища жінок у суспільстві,
активізації суспільного діалогу щодо забезпечення
гендерної рівності в різних сферах суспільнополітичного життя. Громадська рада при МФО «Рівні
можливості» складається з шести тематичних робочих
груп.
Центр гендерної освіти Одеського державного
університету внутрішніх справ входить до робочої групи
з гендерної освіти та просвіти. Остання зустріч була
присвячена стратегічному плануванню подальшої роботи
групи з гендерної просвіти та освіти. Дотримання
принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
в освіті залишається одним із найголовніших пріоритетів.
Робота з гендерної просвіти зусиллями робочої групи на
усіх рівнях функціонування українського суспільства
продовжується.
09 лютого 2017 року керівниця Центру гендерної
освіти Одеського державного університету внутрішніх
справ Ковальова О. на запрошення ГО «Віра, Надія,
Любов» в рамках проекту з впровадження національного
механізму взаємодії з протидії торгівлі людьми та
надання допомоги постраждалим особам провела
інтерактивну лекцію на тему «Експлуатація дітей:
особливості реагування» для суб’єктів, які протидіють
торгівлі людьми в Подільському, Захарівському,
Кодимському, Балтському районах Одеської області. Під
час лекції було звернено увагу на права дітей як найбільш
уразливої категорії населення; принципи протидії
торгівлі людьми та керівні принципи правосуддя,
дружнього до дітей; розглянуто правове забезпечення
протидії торгівлі людьми та загальний для всіх суб’єктів
протидії торгівлі людьми алгоритм реагування на
випадки експлуатації дітей; особливості опитування
дітей, які постраждали від торгівлі людьми тощо. Центр
гендерної освіти Одеського державного університету
внутрішніх справ приділяє особливу увагу питанням
профілактики торгівлі людьми, навчанню суб’єктів
протидії торгівлі людьми та продовжує активну
співпрацю з громадськими організаціями в Одеській
області.

Протягом січня-лютого місяця 2017 року в
ДДУВС не проводилися конференції, семінари та кругли
столи з проблематики дотримання прав і свобод людини.
23 березня 2017 року на базі Криворізького
факультету ДДУВС було проведено круглий стіл на тему:
« Я - громадянин, юрист, патріот», де в процесі
обговорення буде розглянута тематика дотримання прав
і свобод людини.
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У межах компетенції взяти участь у розробленні законопроекту
щодо обов’язкового оприлюднення державними органами,
органами місцевого самоврядування, громадськими установами

ДРСДЗ, ДЮЗ,
ДФППМОВМ,
Національна

У
строки,
погоджені
з
Кабінетом

У Національній академії Держприкордонслужби
проведено такі заходи: лекція «Загальна декларація прав
людини, роль та її значення для діяльності ДПСУ»;
книжкова виставка про права людини та іншої
літератури правового змісту.
Науково-педагогічний
склад
кафедри
конституційного, адміністративного та міжнародного
права Національної академії взяв участь у засіданні
круглого столу «Актуальні питання державотворення і
захисту прав людини в Україні» (Хмельницький інститут
МАУП).
Інститутом державного управління у сфері
цивільного захисту ДСНС з початку 2017 року проведено
3 семінари-наради за участю керівників структурних
підрозділів та 6 засідань круглих столів про права і
свободи людини за участю представників НМ Ц ЦЗ та
БЖД областей. Зазначені заходи було проведено за
наступними темами:
«Конституція – основний Закон держави»;
«Права і свободи людини і громадянина»;
«Відповідальність держави перед людиною»;
«Маю право на права»;
«Корупція – як її бачить Закон?»;
«Гарантії для осіб начальницького складу,
визначені Кодексом законів про працю України»;
«Подання декларації про доходи: право чи
обов’язок?»;
«Співвідношення права та обов’язку при
отриманні нового паспорту громадянина України»;
«Атестація педагогічних працівників, як система
виконання правових норм, спрямованих на безперервне
підвищення рівня професійної компетентності педагога».
У разі надходження відповідного законопроекту,
НПУ у межах компетенції буде його розглянуто та
надано пропозиції та зауваження.
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та суб’єктами господарювання в місцях прийому чи
обслуговування громадян інформаційних матеріалів щодо їх
прав, які стосуються сфери діяльності такого органу, установи
чи суб’єкта, та контактних даних для звернення в разі їх
порушення.

поліція, ГУ
НГУ, АДПС,
ДСНС, ДМС,
ДНДІ

Міністрів
України, до кінця
2016 року

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

Національна
поліція, ГУ
НГУ, АДПС,
ДСНС, ДМС,
ДК

Постійно

На офіційному веб-сайті Національної поліції
України (www.npu.gov.ua) розміщено роз’яснення з
питань надсилання звернень з використанням мережі
Інтернет (електронне звернення), зазначена адреса
електронної пошти Національної поліції України
(pg.npu@police.gov.ua) та форма подання такої категорії
звернень.
Крім цього, громадяни, відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації», мають
право направити запит на отримання публічної
інформації, у тому числі із використанням мережі
Інтернет. Відповідна адреса електронної пошти
зазначена на веб-сайті Національної Поліції України
(vidkrytist@police.gov.ua).
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про
звернення громадян» усне звернення викладається
громадянином на особистому прийомі або за допомогою
засобів телефонного зв’язку через визначені контактні
центри, телефонні «гарячі лінії» та записується
(реєструється) посадовою особою.
Телефон Call-центру Національної поліції (0-80050-02-02), що працює у цілодобовому режимі, також
розміщено на веб-сайті НПУ.
Крім цього, на час проведення атестації особового складу
на веб-сайті Національної поліції розміщені посилання,
за якими громадяни мають можливість надати
атестаційним комісіям інформацію про неправомірні дії
поліцейських.
Впродовж січня-лютого 2017 року на тимчасовому
офіційному веб-сайті Національної поліції України було
розміщено 974 повідомлення інформаційного та
іміджевого характеру, а також заяв та повідомлень
керівництва Міністерства внутрішніх справ та
Національної поліції України, у т.ч. 6 матеріалів з питань
прав і свобод людини. З метою охоплення більш широкої
аудиторії повідомлення з офіційного сайту Національної
поліції дублювалися в офіційних облікових записах
Національної поліції України у соціальних мережах
«Твіттер» і «Фейсбук». Крім того, інформаційні
повідомлення надсилаються каналами електронного
зв’язку до редакцій ЗМІ для їх подальшого
опублікування.
Крім того, розроблено та розміщено на відомчому
сайті у відкритому доступі для використання в службовій
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діяльності слідчих підрозділів методичні рекомендації
щодо організації роботи службових осіб, відповідальних
за перебування затриманих; щодо особливостей
забезпечення права на захист у кримінальному
провадженні; про участь захисника на стадії досудового
слідства.
ДСНС з метою навчань громадян правилам безпеки
життєдіяльності постійно проводить ряд різноманітних
заходів. Зокрема, для підростаючого покоління
проводяться акції “Запобігти! Врятувати! Допомогти”,
“Тижні знань з безпеки життєдіяльності”, відкриті уроки.
Також організовуються конкурси, вікторини, пізнавальні
ігри на протипожежну тематику. Щороку проводиться
Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних, під
час якого діти за допомогою цікавих комедійних номерів
мають змогу передати свої знання з питань пожежної
безпеки одноліткам аби ті, в свою чергу, також
пропагувати безпечний спосіб життя серед друзів,
знайомих.
Рятувальники ДСНС проводять інформаційнопросвітницькі заходи з громадянами у місцях масового
перебування людей, житловому секторі, на виробництві.
Також на підприємствах проводять навчання, під час
яких
працівники спільно з рятувальниками
відпрацьовують порядок дій на випадок виникнення
надзвичайної події.
ДМС в межах компетенції впродовж звітного
періоду було проведено інформаційно-роз’яснювальні
заходи з метою поширення знань про права і свободи
людини.
25 січня в Івано-Франківському національному
медичному університеті відбулась зустріч працівників
УДМС в Івано-Франківській області зі співробітниками
відділу міжнародних
зв’язків
університету
та
студентами-іноземцями. Під час зустрічі начальник
відділу УДМС в області Вадим Думенко детально
роз’яснив студентам-іноземцям усі аспекти і нюанси
оформлення та продовження дії посвідки на тимчасове
проживання іноземців в Україні, звернув увагу молодих
людей на неухильне виконання законів і правил
перебування іноземців на території нашої держави,
встановлених законодавством України. Він застеріг
іноземних громадян від вчинення правопорушень, а так
само від проявів і вчинків, які б суперечили усталеним
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нормам поведінки, культурі, звичаям і традиціям в
українському суспільстві.
З метою роз’яснення законодавства стосовно
правил перебування іноземців на території України,
співробітники
міграційної
служби
Херсонщини
зустрілися зі студентами - іноземцями Херсонського
держаного університету. Під час зустрічі співробітники
міграційної служби ознайомили студентів із вимогами
законодавства про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства, а також правилами їх перебування на
території України.
15.02.2017 року управлінням з питань шукачів
захисту та соціальної інтеграції ГУДМС в Одеській
області було проведено робочу зустріч з обговорення
питань реєстрації місця проживання та перебування,
зняття з реєстрації місця проживання категорій шукачів
захисту, біженців та осіб, які потребують додаткового
захисту. Під час заходу були обговорені проблемні
питання, пов’язані з реєстрацією вищезазначених
категорій у разі відсутності оригіналів документів країн
громадянської належності; реєстрацією неповнолітніх
дітей, які прибули до України разом з одним із батьків та
в яких відсутні будь які документи, що підтверджують
особистість.
9 березня ДМС і СБУ роз’яснювали львівським
студентам-іноземцям законодавчі норми перебування в
Україні. Зустріч відбулася з ініціативи керівництва
Національного університету «Львівська політехніка».
Студенти-іноземці
мали
можливість
отримати
роз’яснення щодо нюансів нормативно-правового
забезпечення навчання іноземців в Україні.
Протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству
Створення ефективної системи протидії усім формам гендерного насильства, торгівлі людьми та рабства, надання якісної допомоги жертвам
У межах компетенції взяти участь у розробленні Державної
Національна
У
строки,
Постановою Кабінету Міністрів України від
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 поліція, АДПС, погоджені
з
року.
ДМС, ДНДІ,
КМУ, до кінця 24.02.2016 № 111 затверджено Державну соціальну
ДПООНД,
ІV кварталу 2016 програму протидії торгівлі людьми на період до 2020
року.
ДЮЗ,
року
ДФППМОВМ
Взято участь:
- у жовтні 2016 року в розробленні проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми
та захисту постраждалих осіб». Пропозиції та зауваження
до цього законопроекту направлені до Мінсоцполітики;
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100) Спільно з Мін’юстом, Мінсоцполітики, МОЗ, МОН та іншими
заінтересованими органами державної влади здійснити
перевірки повідомлень, що надійшли до Комітету ООН про
права інвалідів, щодо наявності в Україні правопорушень у
сфері торгівлі людьми, сексуального насильства та експлуатації
жінок та дівчат з інвалідністю в спеціальних закладах та в разі
підтвердження
відповідної
інформації
забезпечення
притягнення до відповідальності та належного покарання
злочинців, а також ужиття заходів для падання захисту жертвам
таких злочинів. За результатами здійснених заходів направити
інформацію до Кабінету Міністрові України з висновками і
пропозиціями.
101) Запровадити спеціалізацію поліцейських, військовослужбовців
та інших категорій працівників щодо роботи з випадками
гендерного насильства зокрема торгівлі людьми

Національна
поліція, АДПС,
ДМС

До кінця IV
кварталу
2016
року

Національна
поліція, АДПС,
ДМС

До кінця ІV
кварталу
2018
року

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

Національна
поліція, АДПС,
ДМС

У
строки,
погоджені
з
Мінсоцполітики,
не пізніше ніж
через три місяці з
дня
прийняття
розпорядження
КМУ
про
затвердження
плану заходів з
реалізації

- 14-16.03.2017 у роботі міжнародної робочої
групи, що відбувалась у місті Варшава (Республіка
Польща) з питань розгляду та затвердження посібника з
питань протидії торгівлі людьми «Веста»;
- 16.03.2017 у роботі робочої групи під патронатом
програмного офісу в Україні Управління ООН з
наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) стосовно
обговорення положень реалізації спільної ініціативи
Європейського Союзу та УНЗ ООН щодо профілактики
та протидії торгівлі людьми і контрабанді мігрантів
«GLO.ACT»
Повідомлень з Комітету ООН про права інвалідів щодо
наявності в Україні правопорушень у сфері торгівлі
людьми, сексуального насильства та експлуатації жінок
та дівчат з інвалідністю в спеціальних закладах для
перевірки ДБЗПТЛ не надходило.

У Держприкордонслужбі визначено посадових
осіб, відповідальних за питання протидії торгівлі людьми
та гендерному насильству.
Згаданими посадовими особами взято участь у
дистанційній формі навчання з питань протидії торгівлі
людьми «Вдосконалення механізмів протидії торгівлі
людьми: інтерактивний навчальний курс для працівників
правоохоронних органів щодо практичних аспектів
застосування чинного законодавства», у т.ч. 08.02.2017 у
Симпозіумі «Роль приватних агенцій зайнятості у
забезпеченні
легального
працевлаштування
за
кордоном»
У межах компетенції забезпечено участь
представників
оперативних
підрозділів
Держприкордонслужби у функціонуванні міжвідомчої
робочої групи з питань протидії торгівлі людьми.
Зокрема упродовж І кварталу 2017 року
офіцерами оперативних підрозділів взято участь у
засіданнях робочих груп (17.01.2017 та 09.02.2017), а
також у навчальному семінарі «Зміцнення потенціалу
правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми
через посилення їх ролі у національному механізмі
взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері
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Національної
стратегії у сфері
прав людини на
період до 2020
року

протидії
торгівлі
людьми»,
Представництвом МОМ в Україні.

організованому

Представники ДМС беруть участь у всіх заходах,
які проводяться в рамках функціонуванні міжвідомчої
координаційної ради (робочої групи) з питань протидії
торгівлі людьми.
9 лютого 2017 року в приміщенні Координатора
проектів ОБСЄ в Україні (м. Київ, вул. стрілецька, 16) під
егідою національного координатора протидії торгівлі
людьми в Україні – Мінсоцполітики відбулося засідання
робочої групи з питань удосконалення нормативноправових актів з питань протидії торгівлі людьми,
зокрема, щодо доопрацювання проекту Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення протидії торгівлі людьми та
захисту постраждалих осіб".
Упродовж лютого-березня 2017 року взято участь
у засіданнях робочої групи з питань удосконалення
законодавства у сфері протидії торгівлі людьми.
Представники Національної поліції України брали
участь:
- у засіданні міжвідомчої робочої групи з протидії
торгівлі людьми Міністерства соціальної політики
України, яке відбулося 01 вересня 2016 року;
- у засіданні робочої групи з питань
удосконалення нормативно-правових актів з питань
протидії торгівлі людьми щодо доопрацювання проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення протидії
торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб», яке
відбулося 31 січня 2017 року в приміщенні Міжнародної
організації з міграції в Україні за участю Міністерства
соціальної політики;
- у засіданні робочої групи з питань
удосконалення нормативно-правових актів з питань
протидії торгівлі людьми щодо доопрацювання проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення протидії
торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб», яке
відбулося 09 лютого 2017 року в приміщенні
Координатора проектів ОБСЄ в Україні за участю
Міністерства соціальної політики.

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

Національна
поліція, АДПС,
ДМС, ДК

Постійно
починаючи з ІІІ
кварталу
2016
року

За вказаний період керівництвом Національної
поліції України надано 77 інтерв’ю та коментарів для
центральних засобів масової інформації. У центральних,
регіональних ЗМІ та Інтернет-мережі вийшло понад 3000
тис.
виступів
керівників
Головних
управлінь
Національної поліції в областях та місті Києві та понад
2,7 тис. виступів їх заступників. Загалом упродовж
звітного періоду в ЗМІ вийшло понад 26,5 тис. матеріалів
про діяльність органів і підрозділів поліції, зокрема – і в
частині захисту прав людини.
Також, з метою підвищення рівня поінформованості
населення щодо засобів і методів, що використовуються
злочинцями та враховуючи потенційну небезпеку, яку
несе в собі торгівля «живим товаром», здійснюється
інформаційно-попереджувальна робота в рамках проекту
«Поширення Національного механізму взаємодії
суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі
людьми, в Україні».
Представниками підрозділів боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми береться участь у
підготовці відеорепортажів, статей і коментарів до
друкованих та електронних засобів масової інформації з
питань протидії торгівлі людьми.
В більшості регіонів спільно з МОМ та ОБСЄ
проводились акції, інформаційні кампанії щодо
підвищення поінформованості населення щодо протидії
торгівлі людьми під гаслами: «Людина - не товар»,
«Скажи рабству НІ», «Правила безпечної подорожі»,
«Захисти себе від шахрайства», «Протидія сексуальній
експлуатації дітей в туризмі», «Поїздка за кордон – за і
проти» та інші.
Також упродовж листопада-грудня 2016 року
Департаментом взято участь у розробці дизайну
соціальної реклами щодо протидії торгівлі людьми.
Листи щодо погодження на розміщення 30 бігбордів та виготовлення і розповсюдження
3000
аркушів соціальної рекламної (формату А-4) направлені
на адресу Координатора з питань боротьби з торгівлею
людьми ОБСЄ за вих. № 1729/16/1 – 2016 від 11.11.2016
та № 1934/16/1 - 2016 від 12.12.2016.
У
січні-лютому
2017
року
забезпечено
розповсюдження зазначених листівок та банерів на
території держави підрозділами боротьби зі злочинами,
пов’язаними
з торгівлею людьми.

П.п. 6 п. 88
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104) У межах компетенції спільно з Мінсоцполітики здійснювати
заходи з виявлення та ідентифікації жертв торгівлі людьми та
надання їм допомоги відповідно до програми реабілітації.

Національна
поліція, АДПС,
ДМС

Постійно

Проведення серед населення інформаційних
кампаній щодо можливих ризиків потрапляння в ситуації
насильства,
торгівлі
людьми
та
отримання
постраждалими від гендерного насильства та торгівлі
людьми комплексної
допомоги співробітниками
оперативних підрозділів проводились, як правило під час
співбесід з постраждалими від цього виду злочину за
участі представників Мінсоцполітики (представників
відповідних
відділів
від
обласних
державних
Адміністрацій).
На офіційному веб-сайті ДМС систематично
висвітлюється інформація про права та свободи людини
у сфері міграції.
Також ведеться офіційна сторінка ДМС в соціальній
мережі Facebook, на якій розміщуються відповідна
інформація.
На
сьогодні
спільно
з
Мінсоцполітики
здійснюється виконання заходів Державної соціальної
програми протидії торгівлі людьми на період до 2020
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2016 року № 111, яка передбачає
виявлення та ідентифікацію жертв торгівлі людьми та
надання їм допомоги.
Відповідно до законів України «Про протидію
торгівлі людьми» та «Про прикордонний контроль»
органи Державної прикордонної служби є суб’єктом
протидії торгівлі людьми лише на стадії виявлення та
попередження фактів торгівлі людьми, у тому числі й під
час проведення прикордонного контролю. Разом з тим
оперативними підрозділами налагоджено взаємодію з
відповідними підрозділами Мінсоцполітики України та
не урядовими організаціями в прикордонних областях з
питань виявлення та ідентифікації жертв торгівлі людьми
з метою їх подальшого опитування та отримання
інформації
в
інтересах
оперативної
протидії
вищевказаному злочину.
Взято участь у розробці проекту наказу МВС «Про
затвердження заходів щодо боротьби з торгівлею людьми
у 2017 році».
Відповідно до Закону України «Про протидію
торгівлі людьми», постанов Кабінету Міністрів України
від 22.08.2012 № 783 «Про затвердження Порядку
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми» та від 23.05.2012 року № 417

П.п. 2 п. 89
Плану КМУ

«Про затвердження Порядку встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми» на Державну
міграційну службу України та її територіальні органи
покладено такі функції:
−
відновлення та видача документів,
втрачених особою, що постраждала від торгівлі людьми,
у тому числі встановлення особи та підтвердження
громадянства чи країни походження іноземців та осіб без
громадянства;
−
реєстрація іноземців та осіб без
громадянства, які отримали довідку про звернення за
встановленням статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми, та довідку про статус особи, яка
постраждала від торгівлі людьми;
−
надання дозволу на імміграцію та видача
посвідок на постійне проживання іноземцям, які
протягом трьох років прожили в Україні в статусі
постраждалих від торгівлі людьми.
У 2016 році до територіальних органів ДМС від
відповідальних підрозділів місцевих держадміністрацій
повідомлення про іноземців та осіб без громадянства, які
постраждали від торгівлі людьми, та запити щодо
встановлення їх особи та країни громадянства чи країни
походження не надходили.
Територіальними органами ДМС забезпечено
продовження строку перебування на території України
усім іноземцям та особам без громадянства, які отримали
довідку про звернення за встановленням статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми, та довідку про
статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
Пунктом 8 частини другої статті 4 Закону України
«Про імміграцію» визначено, що в межах квоти
імміграції дозвіл на імміграцію надається особам, які
безперервно проживали на території України протягом
трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми.
Відповідно до вимог пункту 8 частини другої
статті 4 Закону України «Про імміграцію» 05.10.2016
Дарницьким районним відділом Головного управління
ДМС у місті Києві прийняті документи на оформлення
дозволу на імміграцію у громадянина Пакистану Бухарі
Фурхан Хамід. У лютому поточного року вказана особа
отримала дозвіл на імміграцію в Україну. На сьогодні
йому оформлюється посвідка на постійне проживання.

105) Спільно з Мінсоцполітики та іншими заінтересованими

органами державної влади вжити заходів щодо
вдосконалення існуючої або запровадження нової звітності з
метою отримання даних щодо кількості правопорушень у
сфері тендерного насильства, у тому числі постраждалих
жінок та дівчат з інвалідністю, та даних щодо притягнення
винних до відповідальності за відповідні правопорушення.
106) Спільно з МОН забезпечити вжиття заходів щодо
підвищення професійного рівня поліцейських стосовно
особливостей здійснення розслідування в кримінальних
провадженнях щодо торгівлі людьми з приділенням
особливої уваги відновленню та захисту прав постраждалих,
зокрема в частині включення окремого навчального курсу чи
окремого модуля з протидії торгівлі людьми до нормативної
частини навчальних планів спеціальностей вищих
навчальних закладів зі специфічними умовами навчання та
до програм перепідготовки, підвищення кваліфікації та
службової підготовки поза межами навчальних закладів.

Національна
поліція, ДІТ

Починаючи з І
кварталу 2017
року

ДПООНД,
Національна
поліція

Починаючи з IV
кварталу 2016
року

Кабінетом Міністрів України 23.03.2016 прийнято
розпорядження № 212-р «Про встановлення квоти
імміграції на 2016 рік», проект якого розроблено ДМС, де
встановлено квоту імміграції для 3 осіб, які проживають
в Україні 3 роки з моменту встановлення статусу особи,
постраждалої від торгівлі людьми.
У розробленому ДМС проекті розпорядження
«Про встановлення квоти імміграції на 2017 рік», для
осіб, які постраждали від торгівлі людьми, відповідно до
пропозицій Мінсоцполітики, надання квоти на
імміграцію не передбачено.
Кабінетом Міністрів України розпорядженням від
23.12.2015 № 1428-р схвалено розроблену ДМС
Концепцію
створення
національної
системи
ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без
громадянства.
На разі здійснюється міжвідомче узгодження
Проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації
Концепції створення національної системи ідентифікації
громадян України, іноземців та осіб без громадянства на
2016-2017 роки».
За інформацією, наданою Національною поліцією,
надіслано лист (2352/03/46-2017) до ГПУ щодо внесення
змін до програмного забезпечення ЄРДР шляхом
доповнення картки про кримінальне правопорушення (1)
відокремленою інформацією про осіб з інвалідністю з
числа потерпілих та потерпілих, які загинули.
З метою зміцнення співпраці з міжнародними
урядовими
та неурядовими організаціями, за
підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та
представництва МОМ в Україні приймається участь у
семінарах, конференціях, засіданнях круглих столів, а
також зустрічах з представниками урядових і
громадських організацій іноземних держав.
Так, представники Національної поліції брали
участь: - у засіданні робочої групи з питань
удосконалення нормативно-правових актів з питань
протидії торгівлі людьми щодо доопрацювання проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення протидії
торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб», яке
відбулося 31 січня 2017 року в приміщенні Міжнародної

П.п. 2 п. 90
Плану КМУ

П.п. 1 п. 91
Плану КМУ

організації з міграції в Україні за участю Міністерства
соціальної політики;
- у практичному семінарі на тему: «Зміцнення
потенціалу правоохоронних органів України в боротьбі з
торгівлею людьми (особливо дітьми) через посилення
національного механізму взаємодії для надання
допомоги постраждалим», який відбувся13-16 березня
2017 року в місті Івано-Франківську за підтримки
Представництва Міжнародної організації з міграції в
Україні.
В ДДУВС з метою підвищення професійного рівня
поліцейських до тематики занять з постійним
атестованим складом у системі службової підготовки на
2017 рік планується включити питання, що стосуються
протидії торгівлі людьми та захисту прав постраждалих,
а також планується
включити питання щодо
ефективного та належного розслідування злочинів на
грунті нетерпимості.
До тематичних планів підвищення кваліфікації
поліцейських включена дисципліна «Протидія торгівлі
людьми», в рамках якої вивчаються наступні питання:
1. Особливості кримінально-правової кваліфікації.
Розмежування злочинів пов’язаних з торгівлею людьми
від інших злочинів – для слідчих Національної поліції.
2. Поняття торгівлі людьми. Міжнародне та
національне законодавство з протидії торгівлі людьми.
Виявлення випадків торгівлі людьми, потенційних жертв
та постраждалих (потерпілих). Форми і методи
попередження, виявлення та інформування за
виявленими фактами торгівлі людьми. Дотримання прав
людини у роботі з постраждалими – для дільничних
інспекторів поліції.
В ОДУВС до викладання навчальної дисципліни
«Особливості розслідування окремих видів злочинів»
включено лекційний матеріал з теми «Особливості
розслідування злочинів у сфері торгівлі людьми».
В Інституті післядипломної освіти НАВС науковопедагогічними працівниками кафедри кримінального
процесу проведено практичні заняття (6 годин) під час
підвищення кваліфікації працівників слідчих підрозділів
Вінницької, Закарпатської, Хмельницької областей
Національної поліції України за темою: «Нормативноправове регулювання протидії торгівлі людьми».
Кафедрою криміналістики та судової медицини
розроблено пропозиції до навчальних планів та програм

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

Національна
поліція

Постійно

з тематики протидії торгівлі людьми, навчальнометодичні матеріали для проведення занять на курсах
підвищення кваліфікації працівників підрозділів по
боротьбі з торгівлею людьми, зокрема щодо здійснення
розслідування у кримінальних провадженнях щодо
торгівлі людьми.
Для забезпечення проведення занять в Інституті
післядипломної освіти НАВС у 2017 році згідно
навчально-тематичним
планам
із
підвищення
кваліфікації:
– операторів та диспетчерів служби «102» Національної
поліції України,
педагогічних працівників центрів
первинної професійної підготовки «Академії поліції»
науково-педагогічними
працівниками
кафедри
кримінального права підготовлено навчально-методичні
матеріали, зокрема, за темами: «Протидія торгівлі
людьми. Особливості кримінально-правової кваліфікації.
Розмежування злочинів пов’язаних з торгівлею людьми
від інших злочинів».
Національною поліцією вживаються заходи щодо
виявлення злочинів зазначеної категорії.
Так, продовжується узагальнення відомостей щодо
потерпілих та свідків у кримінальних провадженнях
передбачених ст. 149 КК України.
В ГСУ на постійному контролі перебуває стан
досудового розслідування у кримінальних провадженнях
про злочини, пов’язані з торгівлею людьми.
Також, упродовж двох місяців 2017 року
поліцейські підрозділів «КОРД» 64 рази забезпечували
охорону учасників судових процесів.
Крім того, упродовж січня-лютого 2017 року в
провадженні органів Національної поліції знаходилось
близько 2,4 тис. кримінальних правопорушень,
передбачених статтями 149, 300-303, 332 КК України, з
яких 786 правопорушень зареєстровано у звітному
періоді. Повідомлено про підозру особам, що їх вчинили,
за 574 кримінальними провадженнями. Заарештовано 13
осіб. Досудове розслідування закінчено за 412
провадженнями,
з
яких
підрозділами
БЗПТЛ
безпосередньо розкрито – 164 або 40 %.
З початку року органами Національної поліції
задокументовано
49
(+
96%)
кримінальних
правопорушень, передбачених статтею 149 (Торгівля

П.п. 1 - 5 п.
93
Плану
КМУ

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

Національна
поліція

До кінця IV
кварталу 2016
року

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

Національна
поліція,
ДМСЄІ

Постійні

людьми) КК України, відомості про які внесені до
Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Установлено та надано допомогу 32 потерпілим від
торгівлі людьми (25 осіб жіночої та 7 осіб чоловічої
статі).
Досудове розслідування закінчено за 12 (рів.)
кримінальними правопорушеннями, які направлено до
суду з обвинувальними актами.
Упродовж 2-х місяців 2017 року БЗПТЛ викрито 2
організовані групи, які діяли на території Волинської та
Донецької областей (з міжрегіональними зв’язками – 1,
транснаціональними зв’язками – 1). Тривалість дії всіх
ОГ до одного року.
З них одна ОГ діяла у сфері суспільної моралі на
території Донецької області, а також 1 організована група
здійснювала незаконне переправлення осіб через
державний кордон у Волинській області.
Заходи щодо захисту потерпілих від торгівлі
людьми та свідків здійснюються відповідно до Закону
України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18
лютого 1992 року № 2135-XII, Закону України «Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 року №
3782-XII, та Кримінального процесуального кодексу
України.
У березні поточного року організовано проведення
курсів з підвищення кваліфікації для 4 груп працівників
територіальних підрозділів боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми, які відбулися на базі
Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) у
період з 14 березня по 26 квітня 2017 року за підтримки
Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
У 2017 році представники Національної політики
брали участь:
- у 1-му засіданні Робочої групи з питань
удосконалення кримінального аналізу та аналізу ризиків
за сприяння Місії Європейського Союзу по прикордонній
допомозі Україні та Молдові (EUBAM), яке відбулося з
24 по 27 січня 2017 року в місті Одеса;

П.п. 1 п. 94
Плану КМУ

П.п. 1 п. 95
Плану КМУ

- у регіональній конференції, присвяченій боротьбі
із сучасним рабством, як злочином, пов’язаним з
торгівлею людьми, яка відбулася 08-09 березня 2017 року
в м. Варшаві (Республіка Польща).

110)

112)

113)

114)

Протидія домашньому насильству
Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення якості надання допомоги жертвам домашнього насильства
У строки,
У межах компетенції взяти участь у розробленні Національна
У
рамках
засідань
Міжвідомчої П.п. 1 п. 96
поліція, ДЮЗ, погоджені з
Мінсоцполітики проекту постанови Кабінету Міністрів України ДФППМОВМ Мінсоцполітики ради з питань сім`ї, гендерної рівності, демографічного Плану КМУ
, упродовж 2016 розвитку, попередження насильства в сім`ї та протидії
про порядок міжвідомчої взаємодії суб'єктів, які здійснюють
- 2017 років
заходи з протидії домашньому насильству.
торгівлі щодо розгляду питань реалізації Національного
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325
«Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року,
обговорено досягнуті напрацювання та окреслено
питання, що потребують врегулювання відповідним
актом Кабінету Міністрів України.
Водночас, у разі надходження до ДПД
відповідного нормативно-правового акту, його буде
опрацьовано в межах компетенції.
Національна
У
строки,
У межах компетенції взяти участь у розробленні поліція, ДЮЗ, погоджені з
Проект Закону України про ратифікацію Конвенції П.п. 3 п. 96
Мінсоцполітики проекту Закону України «Про ратифікацію ДФППМОВМ Мінсоцполітики, Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок Плану КМУ
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно
упродовж 2016
і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами
року
жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»
від 14.11.2016 № 0119, 17.11.2016 направлений до
(Стамбульської конвенції').
Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
для підготовки на повторне перше читання.
Національна
У строки,
Проект Закону України про запобігання та протидію П.п. 4 п. 96
У межах компетенції взяти участь у розробленні поліція,
ДЮЗ, погоджені з
Мінсоцполітики проекту Закону України «Про запобігання та ДФППМОВМ Мінсоцполітики, домашньому насильству від 20.10.2016 № 5294, Плану КМУ
боротьбу з домашнім насильством».
упродовж 2016 - 17.11.2016 прийнятий за основу у першому читанні.
2017 років
Готується до другого читання у Комітеті Верховної
Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту
та туризму робочою групою до складу якої включено
заступника начальника відділу УП ДПД НПУ Богдана
В.В.
У строки,
Національна
Проект Закону України про запобігання та протидію П.п. 5 п. 96
У межах компетенції взяти участь у розробленні поліція,
ДЮЗ, погоджені з
Мінсоцполітики проектів законів України щодо приведення ДФППМОВМ Мінсоцполітики, домашньому насильству від 20.10.2016 № 5294, Плану КМУ
17.11.2016 прийнятий за основу у першому читанні,
упродовж 2016законодавства України у відповідність до вимог Стамбульської
2017
років
містить норми, якими передбачено приведення
конвенції, зокрема щодо внесення змін до Кримінального,
законодавства України у відповідність з вимогами
Цивільного, Цивільного процесуального кодексів України,
Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших
Стамбульської конвенції, зокрема в частині внесення
законодавчих актів у сфері запобігання домашньому
змін до Кримінального, Цивільного, Цивільного
насильству.
процесуального кодексів України, Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Готується до другого читання у Комітеті Верховної

116) У межах компетенції забезпечити спільно з Мінсоцполітики,
МОН та іншими заінтересованими органами державної влади
проведення
систематичного
навчання
працівників
уповноважених підрозділів (суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які
здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству) з
питань запобігання та протидії домашньому насильству,
зокрема в частині включення окремого навчального курсу чи
окремого модуля з питань протидії домашньому насильству до
нормативної частини навчальних планів спеціальностей вищих
навчальних закладів зі специфічними умовами навчання та до
програм первинної професійної підготовка, перепідготовки,
підвищення кваліфікації, а також службової підготовки поза
межами навчальних закладів.

ДПООВД,
Національна
поліція

У
строки,
погоджені
з
Мінсоцполітики
та
МОН,
упродовж 2018 2022 років

Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту
та туризму робочою групою до складу якої включено
заступника начальника відділу УП ДПД НПУ Богдана
В.В.
Крім того 17.11.2016 Верховною Радою України
прийнято в першому читанні проект Закону України про
внесення змін до деяких законів України у зв'язку з
ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу з цими явищами (реєстр. № 4952 від
12.07.2016).
В Інституті післядипломної освіти НАВС під час
підвищення кваліфікації дільничних офіцерів поліції,
слідчих, патрульних поліцейських, працівників карного
розшуку, підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними
з торгівлею людьми, здійснюється викладання
дисципліни «Попередження насильства в сім'ї».
В межах даної дисципліни слухачі інституту
вивчають поняття насильства в сім’ї, його види, форми
причини та прояви, поняття заходів з попередження
насильства в сім'ї та підстави і порядок їх застосування.
Також опановують національне та міжнародне
законодавство з попередження насильства в сім’ї.
Вивчають проблеми та стереотипи, причини та умови
вчинення
насильства
в
сім'ї,
кримінологічні
характеристики кривдників та жертв сімейного
насильства, психологічні особливості та поведінку членів
сім’ї, в яких чиниться насильство, суб’єкти протидії
насильству в сім'ї, форми і методи діяльності працівників
поліції щодо попередження, виявлення, припинення та
документування насильства в сім'ї.
Кафедра досудового розслідування ННІ №1
Навчальну програму для підвищення кваліфікації
слідчих інституті післядипломної освіти НАВС
доповнено тематикою з питань запобігання та протидії
насильства в сім’ї.
Кафедра організації охорони громадського порядку
ННІ №3
При розробці програми навчальної дисципліни:
«Організація роботи підрозділів превентивної діяльності
Національної поліції» (для здобувачів ступеня вищої
освіти «бакалавр» ННІ № 3 НАВС) враховано окремі
аспекти запобігання та протидії домашньому насильству.
Зокрема, програма передбачає вивчення тематики:

П.п. 8 п. 96
Плану КМУ

«Повноваження дільничного офіцера поліції щодо
попередження насильства в сім’ї» та проведення виїзних
занять в кризові центри з протидії домашньому
насильству при місцевих районних в м. Києві державних
адміністраціях. Зокрема, 13-21 березня 2017 року на базі
Центру сім’ї Дарницького району міста Києва
заплановано проведення заняття з курсантами 3 курсу
ННІ № 3 з тематики запобігання та протидії домашньому
насильству дільничними офіцерами поліції.
Підготовлено навчально-методичне забезпечення з
дисципліни «Практикум з протидії насильству в сім’ї»
(заплановано 90 годин / 3 кредити ECТS) передбаченої
для вивчення навчальним планом підготовки здобувачів
ступеня вищої освіти магістра в ІІ семестрі 2016-2017
навчального року.

117) У межах компетенції забезпечити спільно з Мінсоцполітики,
МОЗ та іншими заінтересованими органами державної влади
відпрацювання та застосовування механізму державного
соціального замовлення послуг неурядових організацій, які
працюють у сфері протидії домашньому насильству (зокрема
тих, що надають послуги потерпілим від домашнього
насильства, проводять корекційну роботу з особами, які
вчиняють домашнє насильство), вжити заходів щодо
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в частині
висвітлення застосування механізму державного соціального
замовлення послуг неурядових організацій.
118) У межах компетенції забезпечити спільно з Мінсоцполітики,
МОН, МОЗ, іншими заінтересованими органами державної
влади, Національною академією педагогічних наук (за згодою),
науковими установами (за згодою), міжнародними та

Національна
поліція, ДК

У
строки,
погоджені
з
Мінсоцполітики
та МОЗ, до кінця
IV кварталу 2016
року

Національна
поліція, ДНДІ

У
строки,
погоджені
з
Мінсоцполітики
та
МОЗ,
упродовж 2016

Також зазначимо, що під час занять зі службової
підготовки, з метою недопущення порушень прав
людини, констатованих Європейським судом, з особовим
складом академії розглянуто і обговорено висновки:
–
рішення Європейського суду з прав людини у
справі “Гукович проти України”;
–
рішення Європейського суду з прав людини у
справі “Пелешок проти України”;
– рішення Європейського суду з прав людини у
справі “Чорна проти України”;
–
рішення Європейського суду з прав людини у
справі “Клеутін проти України”;
–
рішення Європейського суду з прав людини у
справі “Городович проти України”.
У рамках засідань Міжвідомчої ради з питань сім`ї,
гендерної
рівності,
демографічного
розвитку,
попередження насильства в сім`ї та протидії торгівлі
щодо розгляду питань реалізації Національного плану дій
з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,
мир, безпека» на період до 2020 року, обговорено
попередні напрацювання та окреслено питання, що
потребують опрацювання.

До Національної поліції нормативно-правові акти
щодо
опрацювання
корекційних
програм
від
Міністерства соціальної політики не надходили.

П.п. 2 п. 97
Плану КМУ

П.п. 3 п. 97
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року

громадськими організаціями (за згодою) розроблення та
затвердження корекційних програм для осіб, які вчиняють
домашнє насильство.

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

Національна
поліція

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

Крім того, Відповідно до вимог Закону України
„Про попередження насильства в сім’ї” з початку 2017
року 100 осіб, стосовно яких учинено насильство в сім’ї,
направлено до спеціалізованих установ для реабілітації.
Водночас 759 осіб, які вчинили насильство в сім’ї,
направлено до кризових центрів для проходження
корекційної програми. На сьогодні час на території
України діють 88 кризових центрів.
У засобах масової інформації здійснюються
виступи з роз’ясненням положень Закону України „Про
попередження насильства в сім’ї” та повноважень
дільничних офіцерів поліції при розгляді звернень про
вчинення насильства у сім’ї.
До Національної поліції протягом 2016 року
надійшло 89,1 тис. заяв, повідомлень про вчинені
правопорушення та інші події, пов’язані з насильством в
сім’ї, або 2,1% від загальної кількості зареєстрованих
заяв та повідомлень про вчинені кримінальні
правопорушення та інші події.
Профілактична робота з особами, які вчиняють
насильство у сім’ї, здійснюється на постійній основі.
Відповідно до “Національного плану дій з
реалізації вимог резолюції Ради Безпеки ООН 1325
“Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року”
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24.02.2016 № 113-р, підрозділами ГУНП в
Луганській області, в межах компетенції, здійснюються
заходи спрямовані на профілактику та припинення
адміністративних та кримінальних правопорушень,
пов’язаних з гендерно-обумовленним насильством, у
тому числі розроблення корекційних програм для осіб,
які вчиняють домашнє насильство. З метою недопущення
скоєння
адміністративних
або
кримінальних
правопорушень у подальшому, з кожною особою
притягнутою до адміністративної чи кримінальної
відповідальності,
проводиться
систематична
індивідуально - профілактична робота, відповідно до
вимог чинного законодавства України.
Працівниками УПД ГУНП в Черкаській області в
кількості 4-и працівника поліції, за участю працівників
установ соціального захисту населення, центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молодці, працівників
системи освіти та медичних працівників взято участь у
проведенні тренінгу, спрямованого на роботу з
постраждалими від наслідків збройного конфлікту та

П.п. 4 п. 97
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120) У межах компетенції спільно з Мінсоцполітики вжити заходів
щодо забезпечення діяльності існуючих установ, які надають
допомогу постраждалим від домашнього насильства.

Національна
поліція

У строки,
погоджені з
Мінсоцполітики,
упродовж 2016 2020 років

121) 3 метою підвищення рівня обізнаності населення про правові
основи запобігання та боротьби з домашнім насильством та про
види допомоги постраждалим від домашнього насильства в
межах компетенції спільно з Мінсоцполітики та іншими
заінтересованими органами державної влади взята участь у
проведенні інформаційної кампанії з формування свідомості
населення щодо нетерпимого ставлення до домашнього
насильства.
122) У межах компетенції спільно з Мінсоцполітики, МОН, МОЗ,
іншими заінтересованими органами державної влада та
обласними державними адміністраціями, міжнародним
жіночим правозахисник центром «Ла Страда-Україна»,

Національна
поліція, ДК

У
строки,
погоджені
з
Мінсоцполітики,
упродовж 2016 2020 років

Національна
поліція

У
строки,
погоджені
з
Мінсоцполітики,

реалізації впровадження компоненту "Ініціатива із
запобігання сексуальному насильству під час конфлікту"
проекту " Подолання соціальних наслідків конфлікту на
Донбасі та незаконної анексії Криму за допомогою
державних структур в Україні та громадського
суспільства" В ході проведення даного тренінгу було
обговорено ситуації в області, шляхи вирішення
негативних наслідків від насильства, а також правила і
алгоритм розгляду подібних звернень. Тренерами ГО "
Ла Страда-Україна" проводилися тематичні дослідження
і практичні групові вправи, представлено їх презентацію.
Також проведена дискусія щодо вирішення проблемних
питань в напрямку здійснення законодавства з подолання
проблем насильства.
Національною поліцією в межах компетенції
приймається участь у діяльності існуючих установ, які
надають допомогу постраждалим від домашнього
насильства та розроблені відповідних корекційних
програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство.
Поряд з цим, ГУНП в Луганській області у рамках
реалізації Фондом народонаселення ООН гуманітарного
проекту «Посилення гуманітарної відповіді на проблеми
найбільш вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків в
умовах збройного конфлікту на сході України: зміцнення
міжвідомчої системи попередження та подолання
гендерно-обумовленого насильства та забезпечення
доступу до послуг з охорони репродуктивного здоров’я»,
на території Луганської області запроваджено діяльність
громадських організацій із надання медичних та
соціально-психологічних послуг особам, які стали
жертвами гендерно-обумовленого насильства, в тому
числі домашнього насильства. Вказане питання
тримається на постійному контролі Національної поліції
України.
У разі надходження пропозицій від Мінсоцполітики,
Національна поліція готова взяти участь у проведенні
інформаційної кампанії.

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

П.п. 5 п. 97
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П.п. 1 п. 98
Плану КМУ

П.п. 2 п. 98
Плану КМУ

123)

громадськими організаціями (за згодою) вжити заходів щодо
упродовж 2016 - call-центр Національної поліції 0-800-50-02-02;
забезпечення діяльності національної «гарячої» ліній із
2020 років
- урядова «гаряча лінія» 1545;
запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та
- «гаряча лінія» ДБЗПТЛ Національної поліції 063тендерної дискримінації та забезпечення розвитку локальних
195-00-58, 098-481-03-45, 050-023-46-78.
«гарячих» ліній.
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства
У межах компетенції спільно з Мінсоцполітики та іншими
Національна
У
строки,
ДКЗ НПУ вжито заходів щодо організації
заінтересованими органами державної влади, громадськими та поліція, ДМС, погоджені
з вивчення в системі первинної професійної підготовки та
міжнародними організаціями (за згодою) забезпечити ДСНС, АДПС, Мінсоцполітики, підвищення кваліфікації поліцейських наступної
проведення заходів щодо досягнення цілей Стратегії Ради
ГУ НГУ,
упродовж 2016- тематики: «Забезпечення прав і свобод людини. Свобода
Європи у сфері гендерної рівності, що є аналогічним
ДПООНД,
2017 років і далі від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що
відповідним стратегічним цілям Національної стратегії у сфері
ДЮЗ,
до 2020 року принижує гідність, поводження чи покарання. Практика
прав
людини,
врахування
положення
майбутнього ДФППМОВМ після ухвалення Європейського Суду з прав людини», «Права людини.
стратегічного документа ЄС у сфері гендерної рівності після
наступної
Верховенство
права.
Конституціоналізм»,
набрання ним чинності в процесі розроблення майбутніх
відповідної
«Толерантність
та
недискримінація
у
роботі
заходів у межах реалізації державної політики у сфері гендерної
стратегії
Ради поліцейського».
рівності.
Європи
Забезпечено ефективну імплементацію Стратегії
Ради Європи у сфері гендерної рівності: зокрема в
Держприкордонслужбі України проходять військову
службу (працюють) понад 9 тисяч жінок, що становить
24% від загальної чисельності особового складу, у тому
числі проходять військову службу понад 17% жінок, з
них на посадах офіцерського складу – 12%, рядового,
сержантського та старшинського складу – 18%.
Керівні посади займають понад 180 жінок, з яких в
Адміністрації Держприкордонслужби – 5. У кадровому
резерві висунення на керівні посади перебуває 81 жінкаофіцер.
В ДДУВС проведені наступні заходи:
– 16.06.2016 р. старший викладач кафедри
адміністративного права, процесу та адміністративної
діяльності взяв участь у засіданні Міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти
населення при Дніпропетровській обласній державній
адміністрації на тему «Профілактика насильства в сім`ї
підрозділами Національної поліції України»;
– форум на тему «Насильство у сім’ї як соціальна
проблема» (Всеукраїнська акція «16 днів проти
насилля»). Організатори заходу: завідувач кафедри
загальноправових дисциплін Наливайко Л.Р. та завідувач
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Грицай І.О.
(захід проведено 22 листопада 2016 року);
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– відкрита лекція Марії Берлінської «Жінка та
війна». Організатори заходу завідувач кафедри
загальноправових дисциплін Наливайко Л.Р. та завідувач
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Грицай І.О.
(лекція проводилася 02 грудня 2016 року);
– засідання наукового гуртка на тему: «Гендерна
рівність: історія становлення, міжнародні стандарти,
проблеми реалізації в Україні та світі». Керівник гуртка
завідувач
кафедри
загальноправових
дисциплін
Наливайко Л.Р. (засідання гуртка проведено 02 лютого
2017 року»);
– навчальні заняття «Самозахист для дівчат та
жінок». Організатори заходу завідувач кафедри
загальноправових дисциплін Наливайко Л.Р. та завідувач
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Грицай І.О.
спільно з громадською організацією «Гендерний клуб
Дніпро» та Управлінням патрульної поліції м. Дніпра
(навчальні заняття проходять щотижнево);
– круглий стіл на тему: «Україна на шляху до
Євроінтеграції: гендерний аспект». Модератор заходу
Радник голови Комітету Верховної Ради України з
питань Євроінтеграції – Вірджинія Дронова (захід
проведено 24 лютого 2017 року);
– семінар на тему: «Міжвідомче реагування на
гендерно-обумовлене насильство у контексті надання
допомоги постраждалим від конфлікту на сході України:
посилення потенціалу цільової робочої/експертної групи
щодо розробки методичних рекомендацій «Правовий
захист постраждалих від ГОН» для Дніпропетровської
області». Організатор заходу Фонд народонаселення
ООН (ФН ООН) в Україні (захід проведено 23-24 лютого
2017 року);
– панельна дискусія на тему: «Право жінки на
гідну працю» (проведено 6 березня 2017 року).
Організатори
заходу:
завідувач
кафедри
загальноправових дисциплін Наливайко Л.Р. та завідувач
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Грицай І.О;
– протягом осіннього та весняного семестру 20162017 навчального року на курсах підвищення
кваліфікації у ДДУВС викладається навчальна
дисципліна « Протидія насильству в сім`ї», в рамках якої
вивчається питання гендерної рівності.
ДСНС готова долучитись у межах повноважень до
розробки на законодавчому рівні стандартів щодо
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забезпечення гендерної рівності в рамках міжнародних
стандартів
Постійно
3 метою підвищення рівня правової обізнаності населення щодо Національна
З метою підвищення рівня поінформованості
тендерної рівності, інформування про вимоги тендерного поліція, ДК
населення щодо засобів і методів, що використовуються
законодавства України, подолання тендерних стереотипів у
злочинцями та враховуючи потенційну небезпеку, яку
межах компетенції спільно з Мінсоцполітики забезпечити
несе в собі торгівля «живим товаром», здійснюється
організацію та проведення освітньо-просвітницьких заходів,
інформаційно-попереджувальна робота в рамках проекту
зокрема із залученням засобів масової інформації, спрямованих
«Поширення Національного механізму взаємодії
на поширення тендерних знань.
суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі
людьми, в Україні».
Представниками
підрозділів
боротьби
зі
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми береться
участь у підготовці відеорепортажів, статей і коментарів
до друкованих та електронних засобів масової інформації
з питань протидії торгівлі людьми.
В більшості регіонів спільно з МОМ та ОБСЄ
проводились акції, інформаційні кампанії щодо
підвищення поінформованості населення щодо протидії
торгівлі людьми під гаслами: «Людина - не товар»,
«Скажи рабству НІ», «Правила безпечної подорожі»,
«Захисти себе від шахрайства», «Протидія сексуальній
експлуатації дітей в туризмі», «Поїздка за кордон – за і
проти» та інші.
Також упродовж листопада-грудня 2016 року
Департаментом взято участь у розробці дизайну
соціальної реклами щодо протидії торгівлі людьми.
Листи щодо погодження на розміщення 30 бігбордів та виготовлення і розповсюдження
3000
аркушів соціальної рекламної (формату А-4) направлені
на адресу Координатора з питань боротьби з торгівлею
людьми ОБСЄ за вих. № 1729/16/1 – 2016 від 11.11.2016
та № 1934/16/1 2016 від 12.12.2016.
У січні-лютому 2017 року забезпечено
розповсюдження зазначених листівок та банерів на
території держави підрозділами боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми.
Попередження та протидія дискримінації
Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації
У межах компетенції забезпечити участь у проведенні
Національною поліцією постійно проводять
Національна
Постійно
інформаційно- просвітницької кампанії з питань рівності та поліція, ДМС,
інформаційну кампанію серед мешканців країни щодо
недискримінації.
підвищення рівня обізнаності про правові основи
АДПС, ДСНС,
запобігання і боротьби з домашнім насильством та
ДК
можливостей
отримання
комплексної
допомоги
постраждалим від гендерного насильства та торгівлі
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людьми. Під час підготовки таких матеріалів для ЗМІ
залучаються коментарі експертів, фахівців та інших
посадових осіб, які на конкретних прикладах інформують
громадян про алгоритм дій у різних екстремальних
ситуаціях, а також акцентують на видах відповідальності
за протиправні дії. Аби постраждалі від будь-яких
протиправних дій сторонніх осіб мали можливість
оперативно
повідомити
про
правопорушення
правоохоронні органи та отримати від них допомогу, на
веб-сайті Головного управління розміщено інформацію
про адреси знаходження територіальних (відокремлених)
управлінь поліції, номери телефонів чергових частин
структурних підрозділів, адреси місця розташування
службових кабінетів дільничних офіцерів поліції та
вулиці їх обслуговування, контактні телефони, а також
інформація про дні та години прийому керівництвом
Головного управління. Окрім цього, у засобах масової
інформації широко анонсовані телефони «гарячої лінії»
поліції, за якими громадяни можуть звернутися для
отримання комплексної правової консультації та
практичної допомоги.
Крім того, спільно Громадською організацією
Центр «Соціальна дія»/ Проект «Без Кордонів»
розроблено інформаційні
плакати щодо видів
дискримінації, покарання за неї та засобів правового
захисту, які погоджено керівництвом НП.
Для організації розміщення вказаних плакатів
начальникам ГУНП у м. Києві, областях, Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі
направлено
доручення т.в.о. Голови НП України від 25.11.2016 №
13084/02/24-2016.
За підтримки Громадської організації Центр
«Соціальна дія»/ Проект «Без Кордонів» розроблено
понад 700 інформаційних плакатів щодо видів
дискримінації, покарання за неї та засобів правового
захисту. На даний час здійснюється їх розміщення у
приміщеннях чергових частин, кімнатах прийому
громадян, громадських приймальнях та в інших містах
відділів (відділень) національної поліції.
Розповсюдження вищезазначених плакатів в
пунктах надання швидкої медичної допомоги взяла на
себе Громадська організація Центр «Соціальна дія»/
Проект «Без Кордонів».
ДСНС проводяться інформаційно-просвітницькі
заходи, спрямовані на підвищення обізнаності особового
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Спільно з Генеральною прокуратурою України (за згодою),
іншими заінтересованими органами державної влади,
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (за
згодою), громадськими та міжнародними організаціями (за

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця IV
кварталу
2017
року

складу у сфері запобігання та протидії дискримінації.
При проведенні просвітницьких заходів постійно
пропагуються
принципи
гендерної
рівності
і
забезпечуються такі можливості, незалежно від віку,
посади або спеціального звання. У ДСНС запроваджено
єдині, гендерно-недискримінаційні умови прийняття на
службу (навчання) жінок, її проходження та звільнення з
ДСНС.
Забезпечуються рівні можливості жінкам та
чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних
обов'язків, реалізації права на отримання соціальних
відпусток (відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, додаткової відпустки
працівникам, які мають дітей, та відпустки без
збереження заробітної плати) у порядку та на підставах,
передбачених чинним законодавством України.
Під час формування кадрового резерву на висунення
забезпечується показник збалансованого представництва
кандидатур кожної статі. При стажуванні осіб, які
знаходяться у резерві, забезпечуються рівні можливості
як чоловікам, так і жінкам.
На офіційному веб-сайті ДМС розміщено
інформацію про те, що 17 березня 2017 року в Києві в
приміщенні апарату ДМС відбулася нарада з
представниками Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів
і прав людини.
Основною метою зустрічі було обговорення
питання впливу відсутності ідентифікаційних документів
і свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану на
реалізацію прав людини та труднощів, що виникають в
осіб ромської національності в процесі доступу до цих
документів.
Сторони обговорили заходи, спрямовані на
подолання труднощів при реєстрації дітей, народжених
поза медичними закладами, і дітей, чиї батьки не мають
ідентифікаційних документів.
За результатами зустрічі учасники заходу дійшли згоди,
що реєстрація народження є передумовою реалізації
багатьох прав у контексті захисту національної
ідентичності, доступу до освіти, соціальних послуг,
послуг з охорони здоров’я та реалізації політичних прав.
НПУ запропоновано внести зміни до підпункту 3
пункту 109 плану заходів з реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
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згодою) розробити та видати в установленому порядку спільний
наказ МВС та Генеральної прокуратури України про
затвердження Інструкції щодо розслідування злочинів на грунті
нетерпимості з урахування методології ОБСЄ.
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України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р, та викласти в
наступній
редакції:
«Спільно
з
Генеральною
прокуратурою України (за згодою) розробити та
впровадити у практичну діяльність методичні
рекомендації «Особливості розслідування злочинів,
учинених на ґрунті нетерпимості».
До кінця IV
Національна
Здійснити закріплення наказом спеціалізації слідчих з
У
слідчих
апаратах
головних
управлінь
кварталу
2018
поліція
розслідування злочинів на ґрунті ненависті по кожному регіону.
Національної
поліції
у
м.
Києві,
областях,
Автономній
року
Республіці Крим та м. Севастополі закріплено
(відповідно до наказів, доручень, функціональних
обов’язків) окремих співробітників, якими здійснюється
контроль
за станом досудового розслідування у
кримінальних провадженнях, розпочатих за злочинами
на ґрунті расової, національної, релігійної нетерпимості.
Забезпечення прав учасників антитерористичної операції
Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції
Управлінням у справах учасників антитерористичної
У межах компетенції взяти участь у розробленні Міноборони
УСУАТО,
У
строки,
операції
опрацьовано надісланий Міністерством оборони
проектів нормативно-правових актів про внесення змін до
ДЮЗ,
погоджені
з
України
проект постанови Кабінету Міністрів України
законодавства щодо забезпечення прозорої та деталізованої ДФППМОВМ, Міноборони, до
процедури надання і позбавлення статусу учасника бойових дій
Національна
кінця II кварталу “Про внесення змін до Порядку надання статусу учасника
бойових дій особам, які захищали незалежність,
(комбатанта).
поліція, ГУ
2016 року
НГУ, АДПС,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали
ДСНС
безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення” та запропоновано ряд
пропозицій до проекту даного нормативно-правового
акту.
Станом на 20.03.2017 у Головному управлінні
Національної гвардії України опрацьовано проекти
законодавчих актів. Внесено зміни до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" № 965-VIII від 02.02.2016, внесено зміни до
Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій
особам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення" № 313 від 20.04.2016, № 602 від 08.09.2016.
Головним
центром
кадрового
забезпечення
У межах компетенції взяти участь у створенні Мінсоцполітики
УСУАТО,
У
строки,
спільно з Державною службою у справах ветеранів війни та
УМЗР,
погоджені
з Держприкордонслужби України з 2014 року ведеться
учасників
антитерористичної
операції,
іншими
Національна
Мшсоцполітики, реєстр ветеранів АТО, у тому числі тих, які отримали
заінтересованими органами державної влади, Національним
поліція, ГУ
до кінця 2020 важкі поранення або інвалідність унаслідок участі в
бойових діях на сході України.
комітетом спорту інвалідів України, Українським центром з
НГУ, АДПС,
року
фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (за згодою)
ДСНС
реєстру ветеранів антитерористичної операції, у тому числі тих,
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що отримали важкі поранення або інвалідність унаслідок участі
в бойових діях на сході України, подальшому персональному
вивченні кожного з кандидатів на участь у фізкультурнореабілітаційних заходах, формуванні відповідних груп
учасників
у
фізкультурно-реабілітаційних
заходах
з
урахуванням інвалідності або наявності поранення.
Захист прав внутрішньо переміщених осіб
Забезпечення створення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
Забезпечити спільно з Мшсоцполітики, регіональними штабами ДСНС, ДЮЗ, До 30.04.2016
Питання забезпечення надання у тимчасове
з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян ДФППМОВМ
користування
внутрішньо
переміщеним
особам
України, які переміщуються з тимчасово окупованої території
житлового приміщення або соціального житла,
та/або районів проведення антитерористичної операції,
придатного для проживання, належить до повноважень
обласними,
Київською
міською
держадміністраціями
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України
самоврядування (частини восьма та дев'ята статті 11
щодо врегулювання питання здійснення розселення інвалідів і
Закону України від 20 жовтня 2014 р. № 1706 “Про
дітей-інвалідів з порушеннями зору та опорно-рухового
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
апарату, які переміщуються з тимчасово окупованої території
осіб”).
та/або районів проведення антитерористичної операції, у
Місцевими органами виконавчої влади постійно
пристосовані для пересування (обслуговування) таких осіб
проводиться пошук приміщень, придатних для
приміщення установ та закладів на визначений строк.
розміщення ВПО. На цей час визначено 609 об'єктів
незалежно від форми власності у яких можливе
розміщення понад 10 тис. ВПО.
Вищезазначеним Законом України встановлено, що
до повноважень Мінсоцполітики належить питання
розроблення державних програм підтримки і вирішення
соціально-побутових питань внутрішньо переміщених
осіб, та подання Кабінету Міністрів України пропозицій
про заходи, необхідні для реалізації цього Закону, щодо
забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених
осіб.
Крім цього, згідно з Положенням про Міністерство
соціальної політики України, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423,
Мінсоцполітики розробляє та вносить у встановленому
порядку пропозиції щодо надання державної соціальної
допомоги інвалідам, особам, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції; визначає потребу в
утворенні
державних
установ
соціального
обслуговування населення, соціальної та професійної
реабілітації інвалідів, організацій, що надають соціальні
послуги соціально вразливим верствам населення, та
координує роботу з їх утворення.

П.п. 3 п. 120
Плану КМУ

145)

Відповідно до Положення про Міністерство з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 376,
одним із основних завдань МТОТ є забезпечення
формування і реалізації державної політики з питань
внутрішньо переміщених осіб та аналіз інформації про
необхідність забезпечення житлом і вирішення інших
питань їх соціального захисту.
Згідно Положення про Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р.
№ 197, основними завданнями Мінрегіону є забезпечення
формування та реалізація державної регіональної
політики та державної житлової політики.
Також зазначені питання частково враховано у
постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада
2016 р. № 905, якою внесено зміни до Порядку
проведення евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня
2013 р. № 841, щодо відображення окремим розділом у
плані евакуації населення заходів з евакуації осіб з
інвалідністю.
Крім цього, вирішення інших проблем людей з
інвалідністю передбачається врахувати під час
виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020 року
Національна
Постійно
У межах компетенції взяти участь у проведенні інформаційної
Працівники ВК постійно надають консультації для
поліція, ГУ
кампанії, спрямованої на боротьбу із стигматизацією та
працівників
служб і підрозділів ГУНП та відповідальних
НГУ, АДПС,
дискримінаційними
настроями
стосовно
внутрішньо
осіб територіальних підрозділів ГУНП за взаємодію зі
ДК
переміщених осіб як з боку місцевого населення, так і органів ДФППМОВМ
ЗМІ з питань реалізації та захисту прав і свобод
виконавчої влади.
внутрішньо переміщених осіб.
ГУНП в Луганській області приймає участь у
проведенні інформаційної кампанії, спрямованої на
боротьбу із стигматизацією та дискримінаційними
настроями стосовно внутрішньо переміщених осіб, як з
боку місцевого населення, так і органів виконавчої влади,
шляхом розміщення відповідної інформації у ЗМІ та на
офіційному веб-сайті ГУНП в Луганській області.
Звільнення заручників та відновлення їх прав
Звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації

П.п. 2 п. 121
Плану КМУ

149)

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

ДК,
Національна
поліція, ГУ
НГУ, АДПС

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

У зв'язку з відсутністю підтвердженої інформації
щодо
можливого
насильницького
утримання
військовослужбовців Держприкордонслужби в місцях
несвободи на території Російської Федерації та ТОТ
АР Крим участь у таких заходах не брали. Відеоматеріали стосовно роботи УВВБ щодо пошуку та
визволення військовослужбовців ДПСУ з місць
несвободи, а також пошуку і поховання тіл загиблих були
надані раніше у загальнодоступному порядку:

П.п. 1 – 2 п.
124
Плану КМУ

http://dpsu.gov.ua/ua/Vlasna-bezpeka/
https://www.youtube.com/watch?v=fMgTR6Ew-Pc
http://www.kupoos.com/video/fMgTR6Ew-Pc/8-11-2015/
http://ua.vkadri.com/video/dergavna-prykordonna-slugbaukrainy-poshuk-znyklykh-prykordonnykiv-kordon-dergavyefir-za-8-11-2015.html
У разі надходження пропозицій від МІП,
Національна поліція готова взяти участь у проведенні
інформаційної кампанії.
151) У межах компетенції взяти участь у розробленні
УСУ АТО,
У
строки,
ДСНС готова взяти участь у розробці програми П.п. 2 п. 125
Мінсоцполітики проекту Програми соціальної та психологічної
ДПООНД,
погоджені
з соціальної та психологічної реабілітації цивільних та Плану КМУ
реабілітації цивільних та військових осіб (комбатантів), що ДФОП, УМЗР, Мінсоцполітики
військових
(комбатантів)
осіб,
що
стали
стали заручниками/полоненими терористичних угруповань
ДЮЗ,
до
кінця
Ш заручниками/полоненими терористичних угруповань
«ДНР» та «ЛНР» у зв’язку з подіями на сході України, що ДФППМОВМ, кварталу
2016 “ДНР” та “ЛНР” у зв'язку з подіями на сході України.
передбачатиме надання безоплатної правової допомоги та
Національна
року
Пропозиції
щодо
організації
психологічної
застосування заходів фізичної безпеки щодо колишніх
поліція, ГУ
реабілітації
постраждалих
учасників
АТО
заручників/полонених.
НГУ, АДПС,
обговорюються під час засідань Міжвідомчої комісії при
ДСНС
Державній службі України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції, до складу якої
входить представник ДСНС (наказ Міністерства
соціальної політики України від 23.06.2015 № 650 “Про
затвердження положення про міжвідомчу комісію з
питань
організації
психологічної
реабілітації
постраждалих учасників АТО”)
Забезпечення прав громадян України, які проживають у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження
Забезпечення реалізації та захисту прав громадян України
АДПС, ДМС, У
строки,
155) У межах компетенції взяти участь у розробленні АТЦ при СБУ
У разі надходження проекту змін до Тимчасового П.п. 1 - 4 п.
Національна
погоджені з АТЦ порядку контролю за переміщеними особами, 130 Плану
(за згодою) проектів змін до Тимчасового порядку контролю за
КМУ
переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) поліція, ДЮЗ, при СБУ, до транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію
через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей ДФППМОВМ кінця II кварталу зіткнення у межах Донецької та Луганської областей,
2016
з метою вдосконалення системи контролю за переміщенням
затвердженого наказом першого заступника керівника
осіб, транспортних засобів через лінію зіткнення в межах
Антитерористичного центру при Службі безпеки
року
Донецької та Луганської областей, якими передаватиметься
України (керівника Антитерористичної операції на

можливість переміщення осіб через лінію зіткнення за умови
пред’явлення такими особами на контрольних пунктах
в’їзду/виїзду документів, що посвідчують особу (для громадян
України), або іншого документа, що його замінює (для
іноземців та осіб без громадянства), скасування необхідності
отримання фізичною особою попереднього дозволу для
перетинання лінії зіткнення, створення ЄДИНОЇ електронної
бази даних для контролю за переміщенням осіб, транспортних
засобів через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської
областей, що має містити перелік осіб, яким заборонено
перетинати лінію зіткнення з обґрунтованих підстав (набуття
чинності вироком про вчинення злочину щодо особи, якій
заборонено перетинання лінії зіткнення тощо).
156)

Спільно з Мінінфраструктури, МОЗ, МОН, Мінсоцполітики,
ДПтС, військово-цивільними адміністраціями Донецької та
Луганської областей забезпечити розроблення та впровадження
механізму попередження щодо стану ризиків і надзвичайних
ситуацій та евакуації певних категорій населення Донецької та
Луганської областей (дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, інвалідів та осіб з тяжкими
захворюваннями, мешканців будинків престарілих, осіб, які
перебувають в місцях позбавлення волі).

ДСНС,
Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця 11
кварталу 2016
року

території Донецької та Луганської областей) від
12.06.2015 № 415ог ДМС у межах компетенції буде
забезпечено участь у його опрацюванні.
Крім того, з метою врегулювання питання
переміщення громадян України, які досягли 16-річного
віку, через лінії зіткнення у межах Донецької та
Луганської областей для оформлення паспорта
громадянина України ДМС розроблено зразок довідки
про подання документів для подальшого оформлення і
отримання паспорта громадянина України, що засвідчує
зазначені факти та є обставиною, яка враховується при
переміщенні осіб через лінію зіткнення, та направлено до
Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки
України листом від 19.04.2016 № 6-2510/1-16.
Відповідно до частини 8 статті 33 Кодексу
цивільного захисту України передбачено часткову
евакуацію для вивезення категорій населення, які за
віком чи станом здоров'я у разі виникнення надзвичайної
ситуації не здатні самостійно вжити заходів щодо
збереження свого життя або здоров'я, а також осіб, які
відповідно до законодавства доглядають (обслуговують)
таких осіб, тобто ця норма стосується і дітей.
У 2016 році ДСНС ініціювала та розробила зміни
до Порядку проведення евакуації у разі загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня
2013 р. № 841 (далі – Порядок проведення евакуації), які
внесено постановою Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2016 р. № 905. Зазначеними змінами
передбачено планування заходів з евакуації осіб з
інвалідністю.
Порядком проведення евакуації визначено, що
часткова евакуація населення (у тому числі дітей)
проводиться на підставі рішення місцевої державної
адміністрації або посадової особи, яка має повноваження
щодо прийняття такого рішення.
Відповідно до пункту 36 Порядку проведення
евакуації планування заходів з евакуації у разі збройних
конфліктів розробляється у плані цивільного захисту на
особливий період окремим розділом, де визначаються
особливості
проведення
обов'язкової
евакуації
населення, матеріальних і культурних цінностей у разі
виникнення збройних конфліктів (з районів бойових дій
у безпечні райони).

П.п. 5 п. 130
Плану КМУ

Таким чином, порядок евакуації та відселення
дітей із зони воєнних дій та збройних конфліктів
унормовано вищезазначеними нормативно-правовими
актами та передбачено відповідними планами цивільного
захисту на особливий період, що розробляються
місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування.
Також з метою надання методичної допомоги
місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування ДСНС розробила проект ДСТУ “Безпека
у надзвичайних ситуаціях. Евакуація населення” та
проект наказу МВС “Про затвердження Методики
планування заходів з евакуації” (проходять процедуру
погодження), де викладено детальний механізм реалізації
заходів з евакуації дітей, осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення.
Крім цього, при проведенні навчання з питань
цивільного захисту з категорією керівників центральних,
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, суб'єктів господарювання та їх
заступників на заняттях передбачено вивчення тематики
щодо особливостей проведення евакуації дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів та
осіб з тяжкими захворюваннями, мешканців будинків
пристарілих, осіб, які перебувають у місцях позбавлення
волі тощо
Забезпечення прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, а також іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні
Забезпечення правового та соціального захисту осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту; урегулювання проблемних
питань перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні
158) Забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету
ДМС, ДЮЗ,
До кінця IV
ДМС розроблено проект закону про внесення змін до П.п. 1 п. 131
Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів ДФППМОВМ квартал 2016 р.
Закону України “Про біженців та осіб, які потребують Плану КМУ
України “Про правовий статус іноземців та осіб без
додаткового або тимчасового захисту”, яким визначено
громадянства”, “Про біженців та осіб, які потребують
основні поняття та заходи щодо інтеграції біженців та
додаткового або тимчасового захисту”, яким визначено поняття
осіб, які потребують додаткового захисту, в українське
інтеграції, її принципи, категорії мігрантів, які підпадають під
суспільство. Вказаний законопроект надіслано до МВС
інтеграційні заходи, сфери, у яких проводиться інтеграція,
для розгляду (лист ДМС від 01.03.2017 № 8-1184/1-17).
індикатори для оцінки успішності політики інтеграції,
Наразі вказаний проект закону знаходиться на
центральний орган виконавчої влади, відповідальний за
погодженні керівництва Міністерства.
формування та реалізацію політики у сфері інтеграції мігрантів.
ДМС
До кінця I
Розробником не враховано пропозицію ДМС щодо П.п. 3 п. 131
160) За участю громадських та міжнародних організацій забезпечити
квартал
2017
р.
зміни
формулювання заходу. Пілотний проект, Плану КМУ
створення інформаційно-консультаційних пунктів для надання
результати
якого планується поширювати, реалізується у
консультаційних послуг мігрантам з урахуванням кращих
ЦНАП м. Луцька в рамках транскордонного
світових практик та результатів реалізації пілотного проекту у
співробітництва за підтримки Республіки Польща без
м. Луцьку
будь-якого залучення ДМС. На запит ДМС від 04.02.2016

161)

Забезпечити за участю Мінфіну, Мін’юсту та МЗС розроблення
та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
законопроекту про внесення змін до Законів України “Про
імміграцію”, “Про правовий статус іноземців” з метою
закріплення надання статусу особи без громадянства.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця II
кварталу 2016 р.

162)

Забезпечити за участю Мінфіну, Мін’юсту та МЗС розроблення
проекту постанови Кабінету Міністрів України з метою
врегулювання механізму визначення (документування) статусу
особи без громадянства
Забезпечити за участю Мінфіну, Мін’юсту та МЗС та інших
заінтересованих органів розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін
до статей 30 та 31 Закону України “Про Єдиний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус” з метою
забезпечення відповідності проїзних документів осіб без
громадянства стандартам ІКАО та збільшення строку дії
посвідки на постійне проживання до п’яти років відповідно (з
урахуванням Директиви Ради ЄС2003/109/EК від 25 листопада
2003 р. “Про статус громадян третіх країн, які проживають на
довгостроковій основі”, статті 8.2 із змінами від 2011 року).
Забезпечити за участю Мінфіну, Мін’юсту та МЗС розроблення
та подання на розгляд Кабінету Міністрів України

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця II
кварталу 2016 р.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця II
кварталу 2016 р.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця II
кварталу 2016 р.

163)

164)

№ 8-679/1-16 щодо надання інформації про кращі світові
практики
щодо
утворення
інформаційноконсультаційних
пунктів
для
мігрантів,
Представництвом Міжнародної організації з міграції в
Україні (лист від 21.06.2016 № 539) надано практичний
довідник «Як зробити ресурсний центр для мігрантів
ефективним» та інформацію про досвід організації
центрів консультування
мігрантів (ЦКМ) при
Представництві та в п’яти регіонах України на базі
партнерських громадських організацій. З огляду на
спектр послуг, що надавалися ЦКМ, зокрема,
інформування про можливості легальної трудової
міграції, допомоги в адаптації трудових мігрантів після
повернення з-за кордону тощо, до вирішення питання
щодо утворення таких інформаційно-консультаційних
пунктів
необхідно
залучати
Мінсоцполітики.
Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують
інформування та консультування іноземців та осіб без
громадянства про послуги, які ними надаються, у межах
визначених законодавством повноважень.
Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» (щодо процедури визначення статусу
особи без громадянства), розроблений ДМС, внесено
Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради
України (номер, дата реєстрації - 5385 від 10.11.2016).
Розроблення проекту постанови буде можливим
після прийняття Верховною Радою України Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
14 липня 2016 року Верховною Радою України
прийнято Закон України № 1474-VIII «Про внесення змін
до деяких законів України щодо документів, що
підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус, спрямованих на
лібералізацію Європейським Союзом візового режиму
для України», який набрав чинності 01 жовтня 2016 року,
та завдяки якому забезпечено відповідність проїзних
документів осіб без громадянства стандартам ІКАО та
збільшено строк дії посвідки на постійне проживання до
десяти років.

П.п. 4 п. 131
Плану КМУ

П.п. 5 п. 131
Плану КМУ

П.п. 6 п. 131
Плану КМУ

П.п. 7 п. 131
Плану КМУ

165)

законопроекту про внесення змін до Закону України “Про
безоплатну правову допомогу” з метою внесення до переліку
суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу осіб
без громадянства — до моменту прийняття рішення про їх
визнання та у разі, коли особа оскаржує рішення щодо статусу
особи без громадянства (відповідно до зобов’язань України за
Конвенціями ООН щодо осіб без громадянства та з урахуванням
кращих практик ЄС).
Здійснити в межах міжнародних проектів вивчення досвіду
щодо документування та ідентифікації осіб без громадянства.

ДМС вносила пропозицію визначити Мін’юст
головним виконавцем цього заходу, яка не була
враховано.

ДМС, ДМСЄІ

До кінця III
кварталу 2016 р.

166)

Забезпечити внесення змін до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС
від 13.04.2012 № 320, з метою спрощення і чіткого визначення
доступу до процедури осіб, які після досягнення 18 років
одержують паспорт уперше.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

Через 3 місяці
після прийняття
закону про
внесення змін до
статей 30 та 31
Закону України
«Про ЄДДР»

167)

Забезпечити
можливість
запровадження
реєстру
ідентифікаційних даних, у тому числі щодо осіб, які
звертаються із заявою про видачу паспорта вперше після
досягнення 18 років або про видачу паспорта замість
утраченого, зокрема шляхом визначення елементів перевірки,
що запроваджується в межах цієї процедури.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

Через 3 місяці
після прийняття
закону про
внесення змін до
статей 30 та 31
Закону України
«Про ЄДДР»

168)

Забезпечити внесення змін до Положення про посвідчення
особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. №
610, з метою збільшення строку дії проїзних документів осіб без
громадянства до 10 років.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

через три місяці
після прийняття
закону про
внесення змін до
статей 30 та 31
ЗУ «Про ЄДДР»

ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття
Верховною Радою України Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства».
Питання забезпечення внесення змін до Порядку
оформлення і видачі паспорта громадянина України,
затвердженого наказом МВС від 13.04.2012 № 320, з
метою спрощення і чіткого визначення доступу до
процедури осіб, які після досягнення 18 років одержують
паспорт уперше на сьогодні врегульоване. Розділом VIII
Порядку оформлення та видачі паспорта громадянина
України, затвердженого наказом МВС від 13.04.2012 №
320, визначена чітка процедура встановлення особи, яка
отримує паспорт вперше після досягнення 18-річного
віку.
Статтею 4 Закону України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» встановлено що Єдиний державний
демографічний реєстр призначений для зберігання,
обробки, використання і поширення інформації про
особу та документи, що оформлюються із застосуванням
засобів реєстру. Уповноважені суб’єкти для обліку даних
ведуть відомчі інформаційні системи.
З 01.01.2015 ДМС запроваджено засобами Реєстру
оформлення та видачу паспорта громадянина України
для виїзду за кордон, з 01.01.2016 - паспорта громадянина
України у формі картки.
ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт як
неактуальний, оскільки з 1 січня 2016 року особи без
громадянства документуються проїзними документами
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
07.05.2014 № 153.

П.п. 8 п. 131
Плану КМУ

П.п. 9 п. 131
Плану КМУ

П.п. 10 п.
131 Плану
КМУ

П.п. 11 п.
131 Плану
КМУ

169)

Забезпечити розроблення нормативно-правового акта щодо
порядку оформлення і видачі посвідчення особи без
громадянства для виїзду за кордон.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

через три місяці
після прийняття
закону про
внесення змін до
статей 30та 31
ЗУ «Про ЄДДР»

170)

Забезпечити внесення змін до Порядку оформлення і видачі
посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове
проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 березня 2012 р. № 251, з метою збільшення
строку дії посвідки на постійне проживання до п’яти років.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

171)

Забезпечити проведення спільно з Мін’юстом, органами
місцевого самоврядування, представниками УВКБ ООН та його
виконавчих партнерів ідентифікаційних заходів у шести
пілотних областях України щодо виявлення осіб, які не мають
документів, що посвідчують особу і громадянство.
провести тренінги для співробітників ДМС та центрів з надання
безоплатної правової допомоги щодо ідентифікації та наданні
правової допомоги особам без громадянства.

ДМС,
Національна
поліція, АДПС

через три місяці
після прийняття
закону про
внесення змін до
статей 30 та 31
ЗУ «Про ЄДДР»
Упродовж 2016
року

ДМС

Упродовж 2016 2017 років

Спільно
з
Мінсоцполітики,
МОН,
МОЗ,
іншими
заінтересованими органами державної влади забезпечити
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України
проекту закону про внесення змін до Закону України “Про
біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового
захисту”,
які
передбачають
систему
індивідуальних
інтеграційних заходів для біженців та осіб, що потребують
додаткового захисту, фінансову підтримку біженців за умови
виконання індивідуальних інтеграційних планів тощо.
Спільно
з
Мінсоцполітики,
МОН,
МОЗ,
іншими
заінтересованими органами державної влади утворити центри
соціальної інтеграції для біженців та осіб, які потребують
додаткового захисту, мігрантів з метою надання комплексу
послуг з інтеграції та соціально-психологічної адаптації.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця 2018
року

ДМС

До кінця 2018
року

172)

174)

175)

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт як
врегульований. Кабінетом Міністрів України прийнято
постанову від 07.05.2014 № 153 «Про затвердження
зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення,
видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення
державі, знищення посвідчення особи без громадянства
для виїзду за кордон з безконтактним електронним
носієм».
ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт,
оскільки пунктом 9 вказаного Порядку передбачено, що
строк дії посвідки на постійне проживання не
обмежується; вона підлягає обміну в разі досягнення
особою 25- і 45-річного віку.

П.п. 12 п.
131 Плану
КМУ

ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття
Верховною Радою України
Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства»».

П.п. 14 п.
131 Плану
КМУ

Проведення таких тренінгів буде актуальним після
прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» та затвердження Кабінетом Міністрів
України порядку розгляду заяв про отримання статусу
особи без громадянства.
ДМС розроблено проект закону про внесення змін
до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту”, яким визначено
основні поняття та заходи щодо інтеграції біженців та
осіб, які потребують додаткового захисту, в українське
суспільство. Вказаний законопроект надіслано до МВС
для розгляду (лист ДМС від 01.03.2017 № 8-1184/1-17).

П.п. 15 п.
131 Плану
КМУ

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання
державних
коштів»
ДМС
розроблено
проект
розпорядження Кабінету Міністрів з метою отримання
дозволу Уряду України на утворення таких державних
установ у м. Києві, Харкові та Одесі. На даний час проект
нормативно-правового акта погоджений частиною
заінтересованих центральних та місцевих органів
виконавчої влади, очікується погодження Міністерства
фінансів України.

П.п. 18 п.
131 Плану
КМУ

П.п. 13 п.
131 Плану
КМУ

П.п. 17 п.
131 Плану
КМУ

176)

177)

178)

179)

180)

У межах компетенції взяти участь у забезпеченні розроблення
та впровадження МОН повного навчально-методичного
комплексу для вивчення української мови як іноземної у
загальноосвітніх навчальних закладах дітьми мігрантів,
біженців, осіб, які отримали додатковий захист та які
навчаються у цих закладах.
У межах компетенції взяти участь у забезпеченні розроблення
та впровадження МОН повного навчально-методичного
комплексу для вивчення української мови як іноземної на
спеціальних курсах мігрантами, біженцями, особами, які
отримали додатковий захист.
У межах компетенції взяти участь у забезпеченні
запровадження МОН видачі відповідного документа
(сертифіката) про успішне закінчення курсів вивчення
української мови як іноземної, який визнаватиметься у
процедурах щодо прийняття до громадянства України.

ДМС

До кінця ІІ
кварталу 2017
року

ДМС

До кінця ІІ
кварталу 2017
року

ДМС

До кінця ІІ
кварталу 2017
року

Спільно з іншими заінтересованими органами державної влади
забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті
13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус” з метою включення
до переліку документів посвідчення особи, що потребує
додаткового захисту, та проїзного документа особи, що
потребує додаткового захисту, збільшення у статті 34
зазначеного Закону кількості сторінок проїзного документа
біженця з 16 до 32 та вилучення інформації про громадянство
біженця відповідно до стандартів ICAO доповнення зазначеного
Закону статтею 36, у якій передбачити опис проїзного
документа особи, що потребує додаткового захисту.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця 2016
року

Спільно з Мінсоцполітики, МОН, іншими заінтересованими
органами державної влади забезпечити розроблення та подання
на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про
внесення змін до Закону України «Про громадянство» з метою
передбачення права іноземців та осіб без громадянства, яких
визнано в Україні особами, які потребують додаткового
захисту, бути прийнятими до громадянства України.

ДМС,
ДЮЗ,
ДФППМОВМ

За фінансової підтримки Агенції УВКБ ООН в
Україні тиражем 1000 примірників видано навчальний
посібник «Українська мова для іноземців» за редакцією
кандидата філологічних наук, доцента Т.О. Дегтярьової
(ТОВ «ВДТ «Університетська книга», Суми) для
біженців та інших категорій іноземців. Матеріал
посібника викладено, відповідно до вимог, закріплених у
«Загальноєвропейських
компетенція
володіння
іноземною мовою» (рівень А1).

П.п. 19 п.
131 Плану
КМУ

Протягом звітного періоду проект нормативного
документа щодо порядку проведення Сетрифікаційного
іспиту з української мови як іноземної на опрацювання
до ДМС не надходив.
У разі надходження проекту відповідного
нормативного документа про запровадження МОН
видачі документа (сертифіката) про успішне закінчення
курсів вивчення української мови як іноземної, який
визнаватиметься у процедурах щодо прийняття до
громадянства України, ДМС в межах компетенції візьме
участь у його опрацюванні.
14 липня 2016 року Верховною Радою України
прийнято Закон України № 1474-VIII «Про внесення
змін до деяких законів України щодо документів, що
підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус, спрямованих на
лібералізацію Європейським Союзом візового режиму
для України», який набрав чинності 01 жовтня 2016 року,
та яким доповнено Закон України «Про Єдиний

П.п. 21 п.
131 Плану
КМУ

П.п. 20 п.
131 Плану
КМУ

П.п. 1 п. 132
Плану КМУ

державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-

До кінця 2016
року

VI статтею 36 «Посвідчення особи, яка потребує
додаткового захисту» та статтею 37 «Проїзний документ
особи, якій надано додатковий захист».
Статтею 106 Конституції України визначено, що
питання прийняття до громадянства України належать до
повноважень
Президента
України.
Пропозиції
Президентові України щодо прийняття до громадянства
України вносить Комісія при Президентові України з
питань громадянства.

П.п. 2 п. 132
Плану КМУ

181)

182)

183)

У межах компетенції взяти участь у забезпеченні розроблення
Мінрегіоном, Мінсоцполітики та Мінфіном спільно з іншими
заінтересованими органами державної влади проекту закону
про внесення змін до Закону України “Про житловий фонд
соціального призначення” щодо надання соціального житла
біженцям та особам, які потребують додаткового захисту,
нарівні з громадянами України, а також проекту постанови
Кабінету Міністрів України про внесення змін до Державно
цільової
соціально-економічної
програми
будівництва
(придбання) доступного житла на 2010—2017 роки (постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 11 листопада 2009 р. № 1249) з метою врахування інтересів
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.
Спільно з Мінсоцполітики та іншими заінтересованими
органами державної влади забезпечити розроблення та подання
на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про
внесення змін до Законів України “Про основи соціального
захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, “Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”,
“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус” та проектів інших нормативноправових
актів,
що
регулюють
питання
місця
перебування/проживання, з метою розроблення спеціального
порядку реєстрації місця проживання для біженців та осіб, які
потребують додаткового захисту, за окремою (спрощеною)
процедурою або за визначеними ДМС адресами, а також
розроблення та прийняття в установленому порядку проекту
нормативно-правового акта, що регулює питання діяльності
центру обліку бездомних громадян.
Забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про внесення змін до статей
26—30 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства”, передбачивши необхідність аналізу умов
приймаючої сторони (країни походження, країни постійного
проживання чи перебування або третьої безпечної країни) в

У зв'язку з цим, до Комісії на опрацювання було
надіслано розроблений ДМС проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про
громадянство України» (щодо удосконалення окремих
положень)», яким передбачено право іноземців та осіб
без громадянства, яких визнано в Україні особами, які
потребують додаткового захисту, реалізовувати своє
право на громадянство.
Упродовж звітного періоду у рамках опрацювання
пропозиції Мінрегіону щодо виключення цього пункту з
плану дій (лист від 11.01.2017 № 7/9-304) ДМС листом
від 10.02.2017 № 8-793/1-17 поінформовано Мінрегіон
про її прийнятність лише за умови запропонування
іншого механізму, запровадження якого забезпечило б
створення належних умов для реалізації біженцям та
особам, які потребують додаткового захисту, права на
користування житлом, наданим у місці проживання.

П.п. 3 п. 132
Плану КМУ

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця ІІІ
кварталу 2016
року

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця II
кварталу 2016 р.

Питання потребує додаткового вивчення у зв’язку
із запровадженням нової системи реєстрації місця
проживання органами місцевого самоврядування. ДМС
ініційовано створення робочої групи з питань реєстрації
місця проживання, у рамках якої, серед іншого, можливо
здійснити опрацювання вказаного питання.

П.п. 4 п. 132
Плану КМУ

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця IV
квартал 2016 р.

У структурі центрального апарату ДМС утворено
сектор аналізу інформації по країнах походження, який
здійснює збір та узагальнення інформації щодо країн
походження
біженців
та
інших
визначених
законодавством категорій мігрантів. Узагальнена
інформація надсилається до територіальних органів ДМС

П.п. 6 п. 132
Плану КМУ

рамках процедури примусового повернення та примусового
видворення.
184)

185)

186)

187)

для використання у роботі з мігрантами при прийнятті
рішень відповідно до статей 26-30 «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства».
ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт,
оскільки всі категорії іноземців та осіб без громадянства
на даний час можуть урегулювати свій статус у рамках
діючого законодавства.

П.п. 6 п. 132
Плану КМУ

Забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону
України “Про статус біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту”, що передбачали б
впровадження толерантного статусу для шукачів притулку, які
перебувають у процедурі визначення їх статусу більше ніж
п’ять років. Такий статус повинен надати право тимчасового
проживання на території України протягом не менш як п’ять
років і повинен убезпечити таку особу від можливого
повернення до країни походження/постійного проживання.
У межах компетенції взяти участь у розробленні МОН проекту
змін до Положення про інформаційно-виробничу систему
інформаційного та документарного забезпечення установ та
громадян України в галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”), Положення
про Єдину державну електронну базу з питань освіти,
передбачивши механізм внесення даних про дітей — шукачів
притулку, які не мають документів, що посвідчують особу, та
можливість внесення до вказаної бази даних з довідки про
звернення за захистом в Україні для зазначеної категорії дітей.
Забезпечити відкриття пункту тимчасового розміщення для
дітей без супроводу дорослих та жінок-біженок із дітьми, що
шукають
притулку,
у
м. Яготині (Київська область).

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця 2016 р.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця IV
квартал 2016 р.

Упродовж звітного періоду проекти нормативноправових актів, розроблені МОН, до ДМС на
опрацювання не надходили.
У разі надходження проектів нормативно-правових
актів, їх буде опрацьовано в установленому порядку.

П.п. 7 п. 132
Плану КМУ

ДМС

До кінця IV
кварталу 2017 р.

П.п. 12 п.
132
Плану КМУ

Спільно з Мінсоцполітики та іншими заінтересованими
органами державної влади забезпечити розроблення та подання
на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця
IV квартал 2016
р.

Виконання цього пункту буде можливим після
введення в експлуатацію Пункту тимчасового
розміщення біженців у м. Яготині (Київська область). У
зв’язку з прийняттям Яготинською міською радою
Київської області рішення від 17.03.2016 №210-05-VII
«Про скасування рішень Яготинської міської ради»,
якими скасовані дозвільні рішення щодо земельної
ділянки ПТРБ, ДМС подано адміністративний позов до
Шевченківського районного суду м. Києва. Рішенням
Шевченківського районного суду м. Києва від 11.08.2016
у справі № 761/19132/16-а задоволено позов ДМС
України, ПТРБ у м. Яготині Київської області до
Яготинської міської ради Київської області про
скасування рішення Яготинської міської ради Київської
області від 17.03.2016 № 210-05-VII. 06 березня 2017 року
затверджено спільний з Представництвом УВКБ ООН в
Україні план заходів (дорожня карта) щодо введення в
експлуатацію першої черги ПТРБ у м. Яготин Київської
області та врегулювання конфліктної ситуації, що
склалася навколо введення ПТРБ в експлуатацію.
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову
від 16.11.2016 № 832 «Про особливості соціального
захисту розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами

П.п. 13-14
п. 132
Плану КМУ

внесення змін до статті 5 Закону України “Про біженців та осіб,
які потребують додаткового або тимчасового захисту”, та
проектів відповідних підзаконних нормативно-правових актів,
передбачивши, що основним державним органом, який
відповідає за влаштування і захист дитини, розлученої із сім’єю,
є орган опіки та піклування, а не центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб,
які потребують додаткового або тимчасового захисту, а також
урегулювання на законодавчому рівні питання щодо
повноважень законного представника дитини, розлученої із
сім’єї, до набуття нею відповідного статусу або досягнення
повноліття.

188)

189)

190)

України»,

якою

затверджено

Порядок

взаємодії

державних
органів
та
органів
місцевого
самоврядування під час виявлення дітей, розлучених
із сім’єю.
Відповідно
до
положень
новоприйнятого
нормативно-правового акта після виявлення дитини,
розлученої із сім’єю, представник служби у справах дітей
за сприяння представника територіального органу ДМС
невідкладно забезпечує вжиття заходів для тимчасового
влаштування такої дитини. Цим же документом
визначено повноваження законних представників та
уповноважених органів щодо соціального захисту
дитини, розлученої із сім’єю.
ДМС розробляє зміни до Закону України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту», у контексті чого переглядаються
підстави відмови у прийнятті заяви про визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
та розглядається питання щодо можливого внесення
відповідних змін до статті 8 Закону.

П.п. 1 п. 133
Плану КМУ

Забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 8
Закону України “Про статус біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту”, якими передбачено
невідповідність зібраних документів вимогам, які висуваються
до заяв про звернення за захистом в Україні, як єдину можливу
підставу для відмови у прийнятті рішення про оформлення
документів, передбачивши що на стадії вирішення питання про
оформлення документів заява про звернення за захистом по суті
не розглядається.
Забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті
10 Закону України “Про статус біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту”, а також проектів
відповідних підзаконних нормативно-правових актів, якими
передбачено, що посвідчення біженця видавалося на такий
самий строк, як і документ, який посвідчує особу громадянина
України.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця 2016 р.

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця 2016 р.

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт,
оскільки аналіз практики видачі посвідчень біженця у
європейських країнах показує, що такі документи
видаються у середньому строком на п’ять років і їх
термін дії не прив’язаний до документів, що видаються
громадянам цих держав. У випадку надання іншої
інформації з цього питання, ДМС готова її вивчити
додатково та вносити відповідні зміни.

П.п. 2 п. 133
Плану КМУ

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

ДМС, АДПС,
Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

У строки,
погоджені з
Мінсоцполітики,
до 30.04.2016

Національною поліцією надано пропозиції до
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
особливості соціального захисту дітей, розлучених із
сім’єю, які не є громадянами України», розробленого
Міністерством соціальної політики України.
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову
від 16.11.2016 № 832 «Про особливості соціального
захисту розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами
України», якою визначено механізм призначення
законних представників, їх повноваження щодо
соціального захисту дитини, розлученої із сім’єю.

П.п. 3 п. 133
Плану КМУ

191)

192)

Забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 5
Закону України “Про статус біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту”, якими передбачити
право особи подати заяву про визнання її біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту, незалежно від мети її
прибуття в Україну та легальності її перебування на території
України станом на момент подачі заяви.
Спільно з Мінсоцполітики забезпечити розроблення та подання
на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону щодо
врегулювання проведення міграційної амністії, в якому
враховано осіб, що отримали відмову в наданні статусу, але не
можуть бути повернені на батьківщину (біженці де-факто), для
виводу цих осіб з тіньового сектору економіки, збільшення
податкових надходжень, розвитку економіки та звуження бази
для криміналу та корупції, припинення порушень прав людини
та для забезпечення Кабінету Міністрів України інформацією
про реальну кількість мігрантів, їх склад, шляхи проникнення в
Україну, регіони розміщення та сфери зайнятості, використання
кращих європейських практик (Іспанії, Португалії, Польщі та
інших) під час проведення міграційної амністії, а також
проведення попередньої широкої інформаційної кампанії,
надання в результаті амністії біженцям де-факто тимчасового
дозволу на перебування, який передбачає дозвіл на
працевлаштування і після певного строку легального
проживання – право на набуття дозволу на постійне
проживання.

Директор Департаменту формування політики
щодо підконтрольних Міністрові органів влади
та моніторингу МВС України

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця 2016 р.

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт,
оскільки вказана стаття Закону не містить обмежень
щодо подання заяви про визнання біженцем або особою,
яка потребує додаткового захисту.

П.п. 4) п. 133
Плану КМУ

ДМС,
ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця I
кварталу 2017 р.

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт,
оскільки вказане питання потребує детального
додаткового вивчення. У 2008 році була зроблена спроба
проведення легалізації тієї категорії іноземців, яка могла
підтвердити необхідність свого проживання в Україні.
Для цього був розроблений відповідний нормативноправовий акт, але в ході його опрацювання та узгодження
дійшли висновку щодо передчасності такої кампанії.
Крім цього, проведення міграційної амністії може мати
вплив на стан національної безпеки країни, а відповідно
має бути схвалено (узгоджено з) Радою національної
безпеки та оборони України. До того ж це питання
потребує широкого обговорення з громадськістю.

П.п. 5) п. 133
Плану КМУ

В.Є. Боднар

