Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2015 р. № 1393-р
ПЛАН
заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

Забезпечення права на життя
Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявність правових засобів захисту і механізмів ефективного розслідування порушень права на життя
1. Створення ефективної 4) створення нормативнозаконопроект внесено на
IV квартал 2016 Мін'юст
Виконання триває
системи, спрямованої на
правової бази з питань
розгляд Кабінету
р.
Мінсоцполітики
З метою підвищення гарантій прав
забезпечення протидії
запровадження механізму
Міністрів України
МВС
жертв умисних насильницьких злочинів
злочинним діянням
імплементації Європейської
ДСА (за згодою)
шляхом надання їм державної соціальної
проти життя людини,
конвенції щодо відшкодування
Центр політикодопомоги у вигляді компенсаційної
запобігання їм,
збитку жертвам насильницьких
правових реформ
виплати Міністерством юстиції розроблено
припинення та
злочинів (утворення
(за згодою)
проект Закону «Про компенсацію збитків
покарання за такі діяння, загальнодержавного фонду
жертвам
умисних
насильницьких
відшкодування збитку
відшкодування збитків
злочинів».
сім'ям потерпілих
потерпілим від злочинів,
Проект Закону визначає підстави
пов'язаних з насильством, який
та умови, а також встановлює порядок
гарантуватиме відшкодування
компенсації за рахунок держави шкоди,
шкоди потерпілим від таких
завданої внаслідок умисних насильницьких
злочинів (у тому числі їх
злочинних посягань на життя та здоров’я
сім'ям) у разі неможливості
фізичної особи. Положеннями проекту
отримання компенсації від осіб,
Закону
пропонується
гарантувати
які вчинили такі злочини, з
здійснення компенсаційних виплат з боку
передбаченням, що формування
держави у випадках, коли внаслідок
такого фонду здійснюється за
умисного
насильницького
злочину,
рахунок надходжень від
вчиненого на території України, завдана
виконання покарань у вигляді
шкода здоров’ю фізичної особи чи
штрафу та виправних робіт, а
заподіяно її смерть.
також за рахунок коштів
Наразі проект Закону направлено
державного бюджету;
на
погодження
до
Міністерства
відображення у відповідних
економічного розвитку і торгівлі України,
проектах нормативно-правових
Міністерства
фінансів
України,
актів вимоги Європейської
Міністерства соціальної політики України,

Продовження додатка

2
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

конвенції щодо відшкодування
шкоди жертвам насильницьких
злочинів

Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства охорони здоров’я України та
висловлення позиції до Генеральної
прокуратури України та Служби безпеки
України.
Після завершення погоджувальних
процедур проект Закону буде внесено в
установленому
порядку
на
розгляд
Кабінету Міністрів України.

2. Наявність правових
засобів захисту і
механізмів ефективного
розслідування порушень
права на життя

1) розроблення законопроекту
про внесення змін до
законодавчих актів з метою
створення компенсаційних
механізмів для потерпілих осіб
щодо відшкодування шкоди за
тривале та неефективне
розслідування випадків смерті

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

I квартал 2017 р.

Мін’юст
МВС
Мінфін

3. Додержання норм

2) розроблення на основі

законопроект внесено на

IV квартал 2016

Мін'юст

Виконання триває
Міністерством
юстиції
опрацьовується
питання
створення
компенсаційних механізмів для потерпілих
осіб щодо відшкодування шкоди за тривале
та неефективне розслідування випадків
смерті, а також щодо забезпечення особі
відшкодування
шкоди
за
надмірну
тривалість кримінального провадження,
стороною у якому вона є.
З метою формування ґрунтовної
позиції Міністерством юстиції залучено до
опрацювання зазначеного питання інші
заінтересовані органи державної влади.
За результатами узагальнення
інформації будуть надані пропозиції щодо
необхідності
створення
відповідних
механізмів та розроблення законопроекту
щодо забезпечення особі відшкодування
шкоди
за
надмірну
тривалість
кримінального провадження, стороною у
якому вона є.
Виконання триває

Продовження додатка

3
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)
міжнародного права для
захисту життя мирного
населення на тимчасово
окупованій території
України

6. Створення ефективної
системи розслідування

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
результатів зазначеного аналізу
законопроекту щодо внесення
змін до Кримінального кодексу
України та в разі потреби до
інших нормативно-правових
актів та подання до Верховної
Ради України з метою
гармонізації з нормами
міжнародного гуманітарного
права (зокрема щодо
визначення воєнних злочинів)

Стан виконання
Індикатор досягнення
розгляд Кабінету
Міністрів України

Строк виконання
р.

Відповідальні за
виконання

Міністерством юстиції 23 березня
2015 року розроблено та подано на розгляд
Кабінету Міністрів України проект Закону
«Про внесення змін до Кримінального
кодексу
України
та
Кримінального
процесуального кодексу України щодо
встановлення
кримінальної
відповідальності
за
злочини
проти
людяності».
Проектом Закону з метою захисту
та охорони прав цивільного населення (в
тому числі в умовах збройного конфлікту)
передбачається встановити кримінальну
відповідальність
за
злочини
проти
людяності, доповнивши Кримінальний
кодекс України (далі – КК) новою статтею
4381,
згідно
з
якою
встановлено
кримінальну відповідальність за злочин
проти людяності, тобто за діяння,
визначені цією статтею, у разі коли вони
вчиняються в рамках широкомасштабного
або систематичного нападу, спрямованого
проти будь-якого цивільного населення, та
якщо такий напад здійснено свідомо. Разом
з тим у примітці до вказаної статті
надається визначення відповідних термінів.
Протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню
Створення ефективної системи протидії катуванням, жорстокому, нелюдському
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;
створення умов для запобігання випадкам неналежного поводження;
утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів неналежного поводження
2) розроблення з урахуванням
законопроект внесено на
IV квартал 2016 Мін'юст
Виконано
стану законодавчого
розгляд Кабінету
р.
12 листопада 2015 року Верховною

Продовження додатка

4
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)
злочинів, пов’язаних із
катуваннями,
жорстоким, нелюдським
або таким, що принижує
гідність, поводженням чи
покаранням, у тому числі
насильницьким
зникненням

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
забезпечення діяльності
Державного бюро розслідувань
законопроекту щодо створення
незалежного органу,
виключною компетенцією
якого буде розслідування
випадків жорстокого
поводження та інших випадків
неналежного поводження з
боку працівників
правоохоронних органів
3) розроблення відповідно до
стандартів Європейської
конвенції про захист прав
людини і основоположних
свобод та Європейського
комітету з питань запобігання
катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує
гідність, поводженню чи
покаранню законопроекту про
внесення змін
до Кримінального кодексу
України щодо скасування
строків давності розслідувань
злочинів, складовою яких є
катування та/або жорстоке
поводження
6) розроблення законопроекту
про внесення змін до статті 127
Кримінального кодексу
України та статті 36
Кримінального процесуального

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

Міністрів України

Радою України прийнято Закон України
«Про Державне бюро розслідувань», який
набрав чинності від 01 березня 2016 року,
згідно з яким розслідування злочинів,
вчинених працівниками правоохоронних
органів, є одним із завдань Державного
бюро розслідувань.

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

II квартал 2016
р.

Мін'юст

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

II квартал 2016
р.

Мін'юст

Виконання триває
Міністерством юстиції проведено
аналіз положень статті 127 КК на предмет
відповідності положенням Конвенції проти
катувань та інших жорстоких, нелюдських
або таких, що принижують гідність, видів
поводження і покарання. На підставі
проведеного аналізу Міністерством юстиції
розроблено проект Закону «Про внесення
змін до Кримінального кодексу України
щодо удосконалення положень статті 127
Кримінального
кодексу
України
у
відповідності до міжнародних стандартів».
Проектом Закону запропоновано
внести зміни до статті 127 КК, які у повній
мірі
узгоджуються
з
положеннями
Конвенції,
передбачено
спеціальний
суб’єкт вчинення катування – особа, яка
уповноважена на виконання функцій
держави, а також посилено санкції, що
дозволить збільшити строки застосування
положень статті 49 КК, якими передбачено

Продовження додатка

5
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

кодексу України відповідно
до Конвенції проти катувань та
інших жорстоких, нелюдських
або таких, що принижують
гідність, видів поводження і
покарання

7. Забезпечення дієвості
засобів правового
захисту для кожної
особи, що зазнала
неналежного
поводження

звільнення
від
кримінальної
відповідальності у зв’язку з закінченням
строків давності.
Після завершення погоджувальних
процедур проект Закону буде внесено в
установленому
порядку
на
розгляд
Кабінету Міністрів України.

10) звернення до Вищого
спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і
кримінальних справ з метою
надання роз'яснення щодо
порядку застосування статті
206 Кримінального
процесуального кодексу
України

роз'яснення надано

1) розроблення законопроекту
про приведення Закону України
"Про Національну поліцію" в
частині визначення
повноважень у відповідність з
міжнародними стандартами в

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

2016 рік

IV квартал 2016
р.

Мін'юст
Уповноважений
Верховної Ради
України з прав
людини (за
згодою)

Мін'юст
МВС

Виконано
Вищий
спеціалізований
суд
України з розгляду цивільних та
кримінальних
справ
поінформував
Міністерство юстиції про те, що ухвали
слідчих суддів, постановлені згідно зі
статтею 206 КПК не підлягають перегляду
в
касаційному
порядку,
надання
рекомендаційних
роз’яснень
щодо
застосування статті 206 КПК можливе
після
проведення
відповідного
узагальнення судової практики. Судова
палата у кримінальних справах Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних та кримінальних справ розгляне
питання стосовно включення до плану
роботи на перше півріччя 2017 року
проведення узагальнення судової практики
застосування статті 206 КПК.
Виконання триває
З метою приведення повноважень
поліції у відповідність до міжнародних
стандартів в частині застосування сили,
проведення
обшуків,
підстав
для
затримання
Міністерством
юстиції

Продовження додатка

6
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
частині застосування сили,
проведення обшуків, підстав
для затримання тощо

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
розроблено проект Закону «Про внесення
змін до Закону України «Про Національну
поліцію» (далі – Закон).
Проектом Закону пропонується до
обов’язків
поліцейського
включити,
зокрема, інформування центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
про кожний випадок затримання або
адміністративного
арешту
особи
з
урахуванням вимог закону; надання
затриманій особі можливості негайного
повідомлення про своє затримання та місце
перебування близьких родичів, членів сім'ї
чи інших осіб, за вибором цієї особи.
Також пропонується узагальнити норми
Закону щодо негайного виклику медичних
працівників та письмового повідомлення
керівника і відповідного прокурора у всіх
випадках
завдання
особі
тілесних
ушкоджень, поранення та/або настання
смерті, що сталися внаслідок застосування
поліцейських заходів примусу.
Передбачається виключення норми
із Закону стосовно заборони обшуку особи,
щодо якої застосовується поліцейське
піклування, оскільки обшук є слідчою
(розшуковою) дією, яка проводиться на
підставі ухвали слідчого судді, а порядок
кримінального провадження на території
України визначається лише кримінальним
процесуальним законодавством України
(частина перша статті 1, частина друга
статті 234 Кримінального процесуального

Продовження додатка

7
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

6) внесення змін до наказу
Мін'юсту від 3 липня 2013 р. N
1325/5 "Про затвердження
Положення про територіальне
(міжрегіональне) воєнізоване
формування Державної
кримінально-виконавчої
служби України" з урахуванням
рекомендацій міжнародних та
національних інституцій,
зокрема щодо позбавлення
невластивих поточних функцій,
які мають здійснюватися
установами виконання
покарань, зокрема проведення
обшуків житлової та
виробничої зон, речей
засуджених тощо;
забезпечення правопорядку,
додержання встановленого
законом та іншими

Стан виконання
Індикатор досягнення

наказ затверджено

Строк виконання

II квартал 2016
р.

Відповідальні за
виконання

Мін'юст
ДПтС
Харківська
правозахисна
група (за згодою)

кодексу України (далі – КПК).
Разом
з
тим
пропонується
включити у щорічний звіт про діяльність
поліції статистичні та аналітичні дані щодо
поліцейських, яких було притягнуто до
кримінальної, адміністративної, цивільноправової
та
дисциплінарної
відповідальності.
Після завершення погоджувальних
процедур проект Закону буде внесено в
установленому
порядку
на
розгляд
Кабінету Міністрів України.
Виконання триває
Міністерством юстиції видано наказ від
06.02.2017 № 292/5 «Про затвердження
Положення
про
територіальне
(міжрегіональне) воєнізоване формування
Державної кримінально-виконавчої служби
України», зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 08 лютого 2017 року за
№ 177/30045.
На сьогодні опрацьовується питання щодо
підготовки проекту наказу Міністерства
юстиції України «Про затвердження змін
до наказу Міністерства юстиції України від
06 лютого 2017 року № 292/5» щодо
внесення змін стосовно позбавлення
територіальних
(міжрегіональних)
воєнізованих
формувань
Державної
кримінально-виконавчої служби України
(далі – ДКВС України) невластивих
поточних
функцій,
які
мають
здійснюватися
установами
виконання

Продовження додатка

8
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

нормативно-правовими актами
порядку виконання і відбування
покарання в установах
виконання покарань і слідчих
ізоляторах та на прилеглій до
них території (крім випадків
масових заворушень та або
інших особливих випадків)

7) розроблення нормативноправових актів про внесення
змін до Правил внутрішнього
розпорядку слідчих ізоляторів
Державної кримінальновиконавчої служби, Правил
внутрішнього розпорядку
установ виконання покарань та
Інструкції з організації
перегляду кореспонденції
(листування) осіб, які
тримаються в установах
виконання покарань та слідчих
ізоляторах, затверджених
наказом Мін’юсту від
2 липня 2013 р. № 1304/5, а
також Кримінально-виконавчого
кодексу України щодо
створення системи подання
вихідної кореспонденції
засудженими та особами,
взятими під варту, яка б

відповідні накази
затверджено
законопроект внесено на
розгляд Кабінету Міністрів
України

I квартал 2017 р.

Відповідальні за
виконання
покарань, зокрема проведення обшуків
житлової та виробничої зон, речей
засуджених
тощо;
забезпечення
правопорядку, додержання встановленого
законом та іншими нормативно-правовими
актами порядку виконання і відбування
покарання в установах виконання покарань
і слідчих ізоляторах та на прилеглій до них
території
(крім
випадків
масових
заворушень та/або інших особливих
випадків).
Мін’юст
Створення системи подання вихідної
ДПтС
кореспонденції засудженими та особами,
Харківська
взятими під варту (далі – ув’язнені), яка б
правозахисна група передбачала
наявність
окремого
(за згодою)
незалежного суб’єкта, відповідального за
збирання кореспонденції таких осіб, є
недоцільною з наступних причин.
Ув’язнені, які тримаються в камерах
слідчих
ізоляторів,
передають
кореспонденцію
для
відправки
адміністрації установи протягом дня.
Засуджені, які тримаються в установах
виконання
покарань,
поміщають
кореспонденцію протягом дня у поштові
скриньки.
Після
отримання
кореспонденції
адміністрація її переглядає та обліковує у
відповідній
службовій
документації.
Звернення ув’язнених та засуджених
адміністрація супроводжує листами, копії
яких долучаються до їх особових справ.
Таким чином ведеться облік кількості

Продовження додатка

9
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
передбачала наявність окремого
незалежного суб’єкта,
відповідального за збирання
кореспонденції таких осіб
(Українське державне
підприємство поштового зв’язку
“Укрпошта”)

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
відправленої кореспонденції, з яких питань
та в які інстанції, що дає можливість
проводити відповідний аналіз звернень
ув’язнених та засуджених.
У разі збирання вихідної кореспонденції в
ув’язнених, які тримаються в камерах
окремим незалежним суб’єктом, йому
необхідно буде цілий день перебувати в
СІЗО,
його
необхідно
буде
супроводжувати персоналом СІЗО, що
ускладнить роботу адміністрації та
навпаки затягне процедуру відправки
кореспонденції, що може породжувати
подання ув’язненими чисельних скарг.
Крім цього, у разі збирання вихідної
кореспонденції
окремим
незалежним
суб’єктом,
адміністрація
установ
виконання покарань та слідчих ізоляторів
не зможе вести відповідний статистичний
облік
вихідної
кореспонденції,
що
унеможливить
надання
відповідної
інформації за запитами фізичних чи
юридичних
осіб,
проводити
аналіз
звернень тощо.
Також слід зазначити, що Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення виконання
кримінальних покарань та реалізації прав
засуджених» внесені зміни до статті 8
Кримінально-виконавчого кодексу України
щодо вдосконалення процедури відправки
кореспонденції засуджених. Так, пунктом 3
частини
1
статті
8
Кримінально-

Продовження додатка

10
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

8. Забезпечення
відшкодування шкоди та
реабілітації жертв
злочинів, пов’язаних із
катуваннями,
жорстоким, нелюдським
або таким, що принижує
гідність, поводженням чи
покаранням, відповідно

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

8) встановлення в кожній
установі виконання покарань та
установі попереднього
ув’язнення скриньки для
кореспонденції, доступ до якої
матиме лише суб’єкт,
відповідальний за збирання
кореспонденції;
унеможливлення доступу до
скриньок та кореспонденції, яка
міститься в них, адміністрації
установ виконання покарань та
установ попереднього
ув’язнення
1) розроблення та внесення на
розгляд Кабінету Міністрів
України законопроекту щодо
закріплення порядку
відшкодування шкоди особам,
які були піддані катуванням,
жорстокому, нелюдському або
такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню;

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

у кожній установі
виконання покарань та
установі попереднього
ув’язнення встановлено
спеціальні скриньки для
кореспонденції

I квартал 2017 р.

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

III квартал 2016
р.

Відповідальні за
виконання

ДПтС

Мін'юст
ДПтС
Консультаційна
місія
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)

виконавчого кодексу України визначено,
що адміністрація установ виконання
покарань зобов’язана надавати засудженим
у підтвердження отримання від них
звернень, адресованих у будь-які інстанції,
талон-підтвердження. Протягом трьох діб (а
у випадках, встановлених законодавством,
протягом однієї доби) з часу видачі талонапідтвердження
зазначене
звернення
(кореспонденція) направляється адресату.
Виконано
У кожній установі виконання покарань та
слідчому ізоляторі встановлено спеціальні
скриньки для кореспонденції.

Виконання триває
Див. пп.4 п.1 Плану дій.

Продовження додатка

11
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)
до міжнародних
стандартів

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
визначення належних
компенсаторних заходів для
таких осіб, їх чіткого розміру та
порядку застосування
6) розроблення та подання на
розгляд Кабінету Міністрів
України законопроекту про
внесення змін
до Кримінального
процесуального кодексу
України щодо гарантування
права осіб, до яких застосовано
запобіжний захід у вигляді
взяття під варту, бути
звільненим у зв'язку із станом
здоров'я в порядку,
встановленому для засуджених
13) розроблення та прийняття
відповідного наказу Мін’юсту,
а також встановлення
обладнання, необхідного для
запровадження електронної
бази даних про всіх засуджених
та ув’язнених і системи
внутрішньої комунікації щодо
рапортування з режимних
питань (дисциплінарна
практика, застосування
спеціальних засобів та сили,
проведення обшуків тощо) в
усіх установах виконання

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

законопроект подано на
розгляд Кабінету
Міністрів України

II квартал 2016
р.

затверджено наказ
Мін’юсту
в кожній установі
виконання покарань та
попереднього ув’язнення
встановлено обладнання,
необхідне для
запровадження
електронної бази даних
про всіх засуджених та
ув’язнених та системи
внутрішньої комунікації

I квартал 2017 р.

Відповідальні за
виконання

Мін'юст
ДПтС

Виконання триває
Міністерством
юстиції
опрацьовується
питання
щодо
гарантування права осіб, до яких
застосовано запобіжний захід у вигляді
взяття під варту, бути звільненим у зв’язку
із
станом
здоров’я
в
порядку,
встановленому для засуджених. На даний
час
проводиться
аналіз
практики
Європейського суду з прав людини та
положення чинного законодавства.
За результатами аналізу будуть
надані пропозиції щодо необхідності
внесення відповідних змін.

Мін’юст
Мінфін
ДПтС
Консультаційна
місія
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)

Виконання триває
Міністерством юстиції України розроблено
проект розпорядження Кабінету Міністрів
України «Деякі питання обліку засуджених
та осіб, узятих під варту».
Прийняття
розпорядження
надасть
можливість запровадження електронної
бази даних про засуджених та осіб, узятих
під варту, що забезпечить організацію
ефективної роботи органів та установ
Державної кримінально-виконавчої служби
України, належної міжвідомчої взаємодії,
зменшення корупційних ризиків за рахунок
автоматизації процесів з урахуванням

Продовження додатка

12
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
покарань та попереднього
ув’язнення; забезпечення
можливості прослідковування
суб’єктами зовнішнього та
внутрішнього контролю
внесення змін до інформації,
яка комунікувалася через
електронну систему
14) розроблення та
запровадження автоматизованої
системи оцінки ризику з метою
встановлення підстав для
застосування заохочувальних
норм Кримінального кодексу
України (статті 81 і 82) та
Кримінально-виконавчого
кодексу України (стаття 101);
забезпечення періодичної
переоцінки ризиків з
урахуванням даних, зібраних у
процесі відбування покарання

9. Забезпечення
ефективної діяльності
національного
превентивного механізму

1) розроблення і внесення на
розгляд Кабінету Міністрів
України законопроекту щодо
підвищення ефективності

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
вимог щодо захисту персональних даних.
На
сьогодні
погоджений
із
заінтересованими
ЦОВВ
проект
розпорядження готується для внесення на
розгляд Уряду.

функціонування
автоматизованої системи
оцінки ризику

I квартал 2017 р.

Мін’юст
Консультаційна
місія
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

III квартал 2016
р.

Мін'юст
ДПтС
Уповноважений
Верховної Ради

Виконання триває
В
проекті
Закону
України
«Про
пенітенціарну систему України» враховано
питання щодо проведення оцінки ризиків
вчинення
повторних
кримінальних
правопорушень засудженими, стосовно
яких розглядається питання застосування
положень статей 81, 82 Кримінального
кодексу України.
Крім того відповідні пропозиції стосовно
внесення змін у законодавство враховано
при підготовці проекту Закону України
«Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо адаптації
порядку застосування окремих інститутів
кримінального права до європейських
стандартів»,
розробленому
групою
науковців та фахівців (Мірошніченко Ю.Р.,
Яковець І.С., Автухов К.А., Човган В.О.),
який наразі знаходиться у відповідному
підкомітеті Верховної Ради України.
Виконання триває
В Міністерстві юстиції в серпні
2016
року
проведено
зустріч
з
представниками Консультаційної місії

Продовження додатка

13
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
діяльності національного
превентивного механізму
шляхом надання додаткових
повноважень щодо
забезпечення виконання його
рекомендацій;
визначення повноважень щодо
ініціювання притягнення до
дисциплінарної та іншої
відповідальності винних у
неналежному поводженні
посадових осіб та щодо
можливостей вжиття інших
негайних заходів реагування,
обов'язкових до виконання
відповідними посадовими
особами

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
України з прав
людини (за
згодою)
Консультаційна
місія
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)

Європейського Союзу в Україні, під час
якої обговорено актуальні питання щодо
практики, можливих шляхів і методів
підвищення ефективності превентивного
механізму в Україні.
За
результатами
зустрічі
Міністерством
юстиції
спільно
з
Консультаційною місією Європейського
Союзу в Україні напрацьовано проект
Закону щодо підвищення ефективності
діяльності національного превентивного
механізму шляхом:
- надання додаткових повноважень
щодо забезпечення виконання його
рекомендацій;
- визначення повноважень щодо
ініціювання
притягнення
до
дисциплінарної та іншої відповідальності
винних у неналежному поводженні
посадових осіб;
- закріплення можливостей вжиття
інших негайних заходів реагування,
обов'язкових до виконання відповідними
посадовими особами.
Даним законопроектом, зокрема,
передбачається, що Уповноважений, а
також працівники структурного підрозділу
з питань недопущення катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність, видів поводження та
покарання, а також особи, залучені до
виконання
функцій
національного
превентивного механізму на підставі

Продовження додатка

14
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
доручення матимуть повноваження:
здійснювати
регулярні
відвідування місць, зазначених у пункті 8
статті 13 цього Закону, без попереднього
повідомлення про час і мету відвідувань та
без обмеження їх кількості;
- проводити опитування осіб, які
перебувають у місцях, зазначених у пункті
8 статті 13 цього Закону, з метою
отримання
інформації
стосовно
поводження з цими особами і умов їх
тримання, а також опитування інших осіб,
які можуть надати таку інформацію
Уповноважений зможе залучати до
виконання
функцій
національного
превентивного механізму представників
громадських організацій, експертів, учених
та фахівців на договірних засадах. Такі
особи
виконуватимуть
функції
національного превентивного механізму на
підставі окремого письмового доручення
Уповноваженого.
У невідкладних випадках загрози
непоправної шкоди життю чи здоров’ю
особи Уповноважений відповідно до
проекту Закону вносить подання, які
підлягають негайному виконанню, про що
зазначається у відповідному поданні.
У разі невиконання зазначених
подань
Уповноважений
ініціює
притягнення
винних
осіб
до
дисциплінарної,
адміністративної
чи
кримінальної відповідальності залежно від
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

10. Забезпечення
відповідності
міжнародним стандартам
умов конвоювання

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

1) розроблення і внесення на
розгляд Кабінету Міністрів
України законопроекту про
внесення змін до законодавства
з метою гуманізації умов
конвоювання осіб

Стан виконання
Індикатор досягнення

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України,
відповідні відомчі
нормативно-правові акти
розроблено

Строк виконання

IV квартал 2016
р.

Відповідальні за
виконання

Мін'юст
МВС
Мінінфраструктур
и
Мінфін
ДПтС
Вищий
спеціалізований
суд України з
розгляду
цивільних і
кримінальних
справ (за згодою)

обставин порушення прав людини.
Міністерство юстиції листом від
31.03.2017 № 3536/12/26-17 направило
проект Закону причетним органам влади
для надання пропозицій та зауважень.
Після отримання позицій заінтересованих
органів влади Міністерство юстиції
доопрацює проект Закону України “Про
внесення змін до Закону України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини” та подасть у встановленому
порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України.
Виконання триває
Пунктом 31 Прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про
Національну
гвардію
України»
встановлено, що тимчасово до визначення
на законодавчому рівні іншого суб'єкта
виконання
відповідних
функцій
Національна гвардія України продовжує
здійснювати:
конвоювання осіб, узятих під варту
та/або засуджених до позбавлення волі, до
Верховного Суду України, Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду

Продовження додатка
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
2) приведення нормативноправових актів у відповідність з
практикою Європейського суду
з прав людини

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
Уповноважений
Верховної Ради
України з прав
людини (за
згодою)

цивільних
і
кримінальних
справ,
апеляційних судів з розгляду цивільних і
кримінальних справ, місцевих загальних
судів, перелік яких визначається Міністром
внутрішніх справ України, та відповідних
установ виконання покарань, попереднього
ув'язнення (крім гауптвахт) та ізоляторів
тимчасового тримання, а також охорону їх
у залі суду;
конвоювання осіб, узятих під варту
та/або засуджених до позбавлення волі під
час їх екстрадиції;
участь у розшуку, переслідуванні і
затриманні осіб, взятих під варту, осіб,
засуджених до позбавлення волі або
арешту, які втекли з-під варти.
Згідно з Інструкцією з організації
конвоювання та тримання в судах
обвинувачених (підсудних), засуджених за
вимогою судів, затвердженою наказом
Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства юстиції України, Верховного
Суду України, Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, Державної судової
адміністрації
України,
Генеральної
прокуратури України від 26 травня 2015
року
№
613/785/5/30/29/67/68,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України
11 червня 2015 року за №
698/27143, конвоювання обвинувачених
(підсудних),
засуджених
із
установ
попереднього ув'язнення до судів та
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17
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

11. Визначення засобів
захисту від неналежних
умов тримання під
вартою

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

7) розроблення механізму та
поквартального плану-графіка
здійснення реконструкції та
ремонту

Стан виконання
Індикатор досягнення

графіки затверджено
об’єкти облаштовано з
урахуванням потреб
відповідних груп
населення

Строк виконання

з I кварталу 2017
р.

Відповідальні за
виконання

Мін’юст
МВС
МОЗ
МОН
Мінсоцполітики

охорона їх під час судових засідань, а
також конвоювання їх у зворотному
напрямку
здійснюються
військовими
частинами та підрозділами Національної
гвардії України (далі – військові частини)
та органами внутрішніх справ Міністерства
внутрішніх справ України (далі – органи
внутрішніх справ) за місцем їх дислокації.
У зв’язку із зазначеним до
повноважень Міністерства юстиції не
належать
питання,
передбачені
підпунктами 1, 2 пункту 10 Плану дій.
Враховуючи вищенаведене, на адресу
Міністерства
внутрішніх
справ
та
Національної гвардії України, яка входить
до системи МВС, направлено лист з
проханням надати інформацію щодо
завдань, визначених підпунктами 1, 2
пункту 10 Плану дій.
Головним
управлінням
Національної
гвардії
України
поінформовано
Міністерство юстиції, що на виконання
даного пункту було проведено зустріч з
представником
Консультативної
місії
Європейського Союзу, за результатами
якої сплановано участь у складі робочої
групи.
Виконання триває
Законом України «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» не передбачено
капітальні видатки на об’єкти будівництва,
реконструкції
та
ремонту
установ
Державної кримінально-виконавчої служби
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
України, що не дозволяє розробити
поквартальні плани-графіки здійснення
реконструкції та ремонту об’єктів на
предмет їх відповідності державним
будівельним нормам в частині доступності
для маломобільних груп населення.
Виконання цього завдання можливе після
прийняття
Закону
України
«Про
Державний бюджет України на 2018 рік».

13. Посилення
ефективності судового
контролю за підставами
позбавлення свободи,
зокрема при застосуванні
примусової госпіталізації
до психіатричних
закладів

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність
Створення ефективної системи захисту права на свободу та особисту недоторканність,
ефективне розслідування злочинів насильницького зникнення
1) розроблення законопроекту
відповідне законодавче
III квартал 2016 Мін'юст
Виконання триває
про внесення змін до Кодексу
підґрунтя розроблено та
р.
МОЗ
З метою приведення чинного
України про адміністративні
схвалено Венеціанською
законодавства до міжнародних стандартів,
правопорушення щодо
комісією та/або Комітетом
в частині забезпечення недопущення
поміщення осіб до
Міністрів Ради Європи
необґрунтованого поміщення осіб, щодо
психіатричної лікарні для
яких
розглядаються
справи
про
проведення судово-медичної
адміністративні
правопорушення,
до
експертизи виключно за
медичних закладів для проведення судовонаявності належних для цього
психіатричної експертизи, Міністерством
підстав та з дотриманням
юстиції розроблено проект Закону «Про
гарантій від свавільного
внесення змін до Кодексу України про
позбавлення особи свободи
адміністративні правопорушення щодо
щодо врегулювання питання
проведення
судово-психіатричної
призначення медичної
експертизи».
експертизи
Проектом Закону пропонується
внести зміни до КУпАП, відповідно до
яких призначення судово-психіатричної
експертизи
без
згоди
особи,
яка
притягується
до
адміністративної
відповідальності,
можливе
лише
за
рішенням суду, яке ґрунтується на підставі
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19
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

14. Унеможливлення
безпідставного та
неналежним чином
оформленого
затримання, тримання
особи під вартою без
рішення суду

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

2) розроблення нормативноправової бази щодо
врегулювання функціонування
фактично існуючих установ
попереднього ув'язнення СБУ,
зокрема внесення відповідних
змін до Закону України "Про
попереднє ув'язнення" та
розроблення правил
внутрішнього розпорядку місць
затримання в СБУ

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України
наказ затверджено

III квартал 2016
р.

Мін'юст
ДПтС
СБУ (за згодою)
Консультаційна
місія
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)

3) розроблення законопроекту
про внесення змін
до Кримінального
процесуального кодексу
України щодо чіткого
врегулювання питання

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

III квартал 2016
р.

Мін'юст
МВС
СБУ (за згодою)

достатніх даних, а також передбачено
внесення змін до статті 273 КУпАП, які
дозволять залучати експерта в судовому
засіданні.
Наразі проект Закону направлено
на погодження до заінтересованих органів.
Після завершення погоджувальних
процедур проект Закону буде внесено в
установленому
порядку
на
розгляд
Кабінету Міністрів України.
Виконання триває
У
зв’язку
з
необхідністю
врегулювання на законодавчому рівні
функціонування
фактично
існуючих
установ попереднього ув’язнення Служби
безпеки України та поширення тим самим
на установи попереднього ув’язнення
вимог Закону України «Про попереднє
ув’язнення»
Міністерством
юстиції
розроблено проект Закону «Про внесення
змін до Законів України «Про попереднє
ув’язнення» та «Про Службу безпеки
України».
Після завершення погоджувальних
процедур проект Закону буде внесено в
установленому
порядку
на
розгляд
Кабінету Міністрів України.
Виконання триває
За результатами опрацювання
міжнародного законодавства та практики
Європейського суду з прав людини в
частині застосування запобіжних заходів
та дотримання строків тримання під
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

приведення порядку
застосування запобіжних
заходів до засудженого у
відповідність з вимогами
практики Європейського суду з
прав людини

4) розроблення законопроекту
про внесення змін до Закону
України “Про порядок
відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними
діями органів дізнання,

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

I квартал 2017 р.

Мін’юст
Мінфін

вартою Міністерством юстиції розроблено
проект Закону «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу
України
щодо
приведення
порядку
застосування
запобіжних
заходів
у
відповідність з практикою Європейського
суду з прав людини».
Проектом Закону пропонується
внести зміни до статті 199 КПК, відповідно
до яких питання про продовження строку
тримання під вартою до проведення судом
підготовчого
засідання
вирішується
слідчим суддею за клопотанням прокурора.
Крім того пропонується внести зміни до
частини
третьої
статті
315
КПК,
встановивши, що заходи забезпечення
кримінального провадження, обрані під час
досудового розслідування, за відсутності
клопотань
сторін
кримінального
провадження, вважаються продовженими у
підготовчому судовому засіданні, крім
заходів у вигляді тримання під вартою або
домашнього арешту.
Після завершення погоджувальних
процедур проект Закону буде внесено в
установленому
порядку
на
розгляд
Кабінету Міністрів України.
Виконання триває.
Міністерством
юстиції
опрацьовується питання щодо посилення
гарантії відшкодування шкоди за незаконне
затримання, арешт, тримання під вартою,
зокрема у разі констатації відповідного

Продовження додатка

21
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
попереднього слідства,
прокуратури і суду” щодо
посилення гарантії
відшкодування шкоди за
незаконне затримання, арешт,
тримання під вартою, зокрема у
разі констатації відповідного
порушення Європейським
судом з прав людини
5) розроблення з урахуванням
практики Європейського суду з
прав людини законопроекту
про внесення змін
до Кримінального
процесуального кодексу
України щодо чіткого
врегулювання питання
стосовно строків тримання під
вартою

17. Забезпечення права
на захист

Стан виконання
Індикатор досягнення

подано на розгляд
Кабінету Міністрів
України законопроект про
внесення відповідних змін
до Кримінального
процесуального кодексу
України

Строк виконання

IV квартал 2016
р.

Відповідальні за
виконання

Мін'юст

порушення Європейським судом з прав
людини.
З метою формування ґрунтовної
позиції Міністерством юстиції залучено до
опрацювання зазначеного питання інші
заінтересовані органи державної влади.
За результатами узагальнення
інформації будуть надані пропозиції щодо
виконання завдання.
Виконання триває
Див. пп. 3 даного пункту.

Забезпечення права на справедливий суд
Забезпечення права на незалежний та справедливий суд у розумний строк;
створення доступної та ефективної системи судочинства, що відповідатиме європейським цінностям
та стандартам захисту прав людини
1) розроблення законопроекту
відповідний законопроект
I квартал 2017 р. Мін’юст
Виконання триває
щодо внесення змін до
подано на розгляд
Міністерством
юстиції
Кримінального процесуального Кабінету Міністрів
здійснюється аналіз законодавства щодо
кодексу України з метою
України
забезпечення права на правову допомогу. З
чіткого визначення моменту,
метою формування ґрунтовної позиції
коли особі, яка не є
Міністерством юстиції залучено до
підозрюваною, обвинуваченою,
опрацювання зазначеного питання інші
під час допиту як свідка
заінтересовані органи державної влади.
повинне бути забезпечено
За результатами узагальнення
право на захист, а також
інформації будуть надані пропозиції щодо

Продовження додатка

22
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

20. Підвищення
прозорості діяльності
суддів та рівня їх
відповідальності

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
вивчення питання щодо
необхідності внесення
комплексних змін до
зазначеного Кодексу щодо
забезпечення права на правову
допомогу таким свідкам з
урахуванням практики
Європейського суду з прав
людини
розроблення законопроекту про
внесення змін до
Кримінального кодексу
України щодо посилення
кримінальної відповідальності
за порушення права на захист
1) розроблення законопроекту
щодо внесення змін
до Кримінального
процесуального кодексу
України із розмежуванням
функцій колегії присяжних і
професійного судді та
запровадження суду присяжних
для розгляду кримінальних
обвинувачень у тяжких та
особливо тяжких злочинах

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
визначення моменту, коли особі, яка не є
підозрюваною, обвинуваченою, під час
допиту як свідка повинне бути забезпечено
право на захист.

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

IV квартал 2016
р.

Мін'юст
Верховний суд
України (за
згодою)
ДСА (за згодою)

Виконання триває
На
виконання
завдання
Міністерством юстиції розроблено проект
Закону
«Про
внесення
змін
до
Кримінального процесуального кодексу
України щодо удосконалення порядку
розгляду
кримінальних
проваджень
колегіально судом та судом присяжних».
Проектом Закону пропонується
внести зміни до частини другої статті 31
КПК, відповідно до яких розгляд
кримінального провадження в суді першої
інстанції щодо злочинів, за вчинення яких
передбачено покарання у виді позбавлення
волі на строк більше восьми років або
довічного позбавлення волі, здійснюється
колегіально судом у складі трьох
професійних суддів або судом присяжних у

Продовження додатка

23
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

21. Усунення недоліків
процесуального
законодавства та
забезпечення здійснення
ефективного
судочинства у розумні
строки, послідовної
судової практики

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

2) розроблення законопроекту
про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні
правопорушення щодо
забезпечення права на
апеляційне оскарження до
відбуття стягнення у вигляді
адміністративного арешту, а
також обмеження кількості
складів правопорушень, щодо
яких може бути застосовано це
стягнення

Стан виконання
Індикатор досягнення

ефективна імплементація
відповідного
законодавства

Строк виконання

III квартал 2016
р.

Відповідальні за
виконання

Мін'юст
Вищий
спеціалізований
суд України з
розгляду
цивільних і
кримінальних
справ (за згодою)

складі двох професійних суддів та трьох
присяжних
за
клопотанням
обвинуваченого.
Після завершення погоджувальних
процедур проект Закону буде внесено в
установленому
порядку
на
розгляд
Кабінету Міністрів України.
Виконання триває
З метою приведення положень
Кодексу України про адміністративні
правопорушення у відповідність до
міжнародних
стандартів
в
частині
застосування адміністративного стягнення
у вигляді адміністративного арешту
Міністерством юстиції розроблено проект
Закону «Про внесення змін до Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення щодо удосконалення
положень Кодексу з урахуванням практики
Європейського суду з прав людини з
питань застосування адміністративного
стягнення у вигляді адміністративного
арешту».
Проектом Закону запропоновано
внести зміни до статті 294 КУпАП та
зменшити строк апеляційного перегляду
справ
про застосування стягнення у
вигляді адміністративного арешту до трьох
днів. Разом з тим пропонується в окремих
статтях
КУпАП
виключити
адміністративне стягнення у вигляді
адміністративного арешту,
збільшивши
при цьому граничні межі інших видів

Продовження додатка

24
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

22. Функціонування
ефективної системи
виконавчого
провадження, виконання
у розумні строки судових
рішень і рішень інших
органів, зокрема завдяки
запровадженню
інституту приватних
виконавців

3) запровадження на постійній
основі курсів підвищення
кваліфікації для державних та
приватних виконавців,
навчальних тренінгів, семінарів
тощо стосовно нового
законодавства з питань
виконавчого провадження

створено систему
підвищення кваліфікації
державних та приватних
виконавців

через три місяці
після прийняття
Закону України

Мін'юст
ДСА (за згодою)
неурядові
громадські
організації (за
згодою)

23. Забезпечення гарантії
професійної діяльності
адвокатів

1) проведення моніторингу
ефективності оподаткування
доходів від адвокатської
діяльності

пропозиції подано
Кабінету Міністрів
України

IV квартал 2017
р.

Мін'юст
ДФС
інші центральні
органи виконавчої
влади

2) розроблення відповідних
рекомендацій щодо зменшення
оподаткування доходів від
адвокатської діяльності для
зменшення вартості

I квартал 2017 р.

стягнень.
Проект Закону погоджено із
заінтересованими органами без зауважень
та 04 квітня 2017 року внесено на розгляд
Кабінету Міністрів України.
Виконано
Створено систему підвищення кваліфікації
державних та приватних виконавців.
Наказом
Інституту
права
та
післядипломної
освіти
Міністерства
юстиції України від 20.01.2017 № 29
затверджено
План-графік
підвищення
кваліфікації державних службовців на 2017
рік.
Згідно
Плану-графіку
навчання
проводяться з лютого по липень та з
вересня по грудень 2017 року за
програмою тематичних короткострокових
семінарів
(ТКС),
за
професійною
програмою та у формі тренінгів на теми
чинного законодавства, в тому числі
стосовно нового законодавства з питань
виконавчого провадження.
Виконання триває
Здійснюється моніторинг, вивчаються
досвід, напрацювання та кращі практики з
цього питання.
Виконання триває
Після
проведення
моніторингу
ефективності оподаткування доходів від
адвокатської діяльності будуть внесені
відповідні рекомендації.

Продовження додатка

25
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)
25. Розширення
можливості надання
первинної та вторинної
безоплатної правової
допомоги у цивільних та
адміністративних
справах

26. Забезпечення якісної
і доступної правової
допомоги через
адвокатуру та ефективну
систему безоплатної
правової допомоги

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
адвокатських послуг
3) налагодження співпраці,
зокрема шляхом укладання
меморандумів між місцевими
центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги та
громадськими організаціями провайдерами безоплатної
первинної правової допомоги та
безоплатної вторинної правової
допомоги, утворення
відповідних баз даних
1) удосконалення механізму
моніторингу дотримання
стандартів якості надання
безоплатної вторинної правової
допомоги

Стан виконання
Відповідальні за
виконання

Індикатор досягнення

Строк виконання

кількість громадських
організацій, з якими
налагоджено співпрацю
щодо надання безоплатної
правової допомоги, - 1500

IV квартал 2019
р.

Мін'юст

кількість проведених
спостережень за роботою
адвоката в суді, щороку —
1800

щороку

Мін’юст

кількість проведених бесід
з клієнтами, щороку — 300

щороку

Мін’юст

кількість проведених
анонімних анкетувань
адвокатів, щороку — 50
кількість проведених
перевірок достовірності
наданої адвокатами
інформації за вразливими
категоріями суб’єктів
права на безоплатну
вторинну правову

щороку

Мін’юст

щороку

Мін’юст

Виконано у звітному періоді
Станом
на
31.03.2017
центрами
налагоджено
співпрацю
з
1029
громадськими організаціями, з більшістю з
яких було укладено меморандуми про
співпрацю у сфері надання безоплатної
правової допомоги (1691 меморандум).
Ведеться робота щодо створення єдиного
реєстру
партнерських
організаційпровайдерів
безоплатної
правової
допомоги.
Організовано збір та аналіз практики
надання безоплатної вторинної правової
допомоги у кримінальних провадженнях.

Організовано
проведення
бесід
з
клієнтами
з
метою
удосконалення
стандартів якості надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги
у
кримінальному процесі.
Організовано
проведення
анонімних
анкетувань адвокатів.
Організовано
проведення
перевірок
достовірності
наданої
адвокатами
інформації за вразливими категоріями
суб’єктів права на безоплатну вторинну
правову допомогу.

Продовження додатка

26
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

2) розбудова комплексної
інформаційно-аналітичної
системи забезпечення надання
безоплатної правової допомоги,
включаючи належне
матеріально-технічне
забезпечення регіональних та
місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги
3) створення та розміщення
міжрегіональних ресурснотренінгових центрів правової
допомоги у мм.
Дніпропетровську, Львові,
Києві, Одесі, Харкові

Стан виконання
Індикатор досягнення
допомогу, щороку —
10000
кількість узагальнених та
поширених прикладів
успішного захисту,
щороку — 300
кількість узагальнених та
поширених прикладів
кращої практики
адвокатської діяльності,
щороку — 300
рівень розроблення та
впровадження комплексної
інформаційно-аналітичної
системи забезпечення
надання безоплатної
первинної правової
допомоги — 100 відсотків
(від 80 відсотків у 2016 році
до 100 відсотків у 2020
році, 5 відсотків щороку)
кількість створених
міжрегіональних
ресурсно-тренінгових
центрів правової допомоги
—5

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

щороку

Мін’юст

Організовано
збір,
узагальнення
та
поширення прикладів успішного захисту.

щороку

Мін’юст

Організовано
збір,
узагальнення
та
поширення прикладів кращої адвокатської
практики.

2016—2020 роки

Мін’юст

Виконано у звітному періоді
Розроблено технічне завдання щодо
подальшої
розбудови
спеціального
програмного забезпечення комплексної
інформаційно-аналітичної
системи
забезпечення надання безоплатної правової
допомоги (КІАС).

2016 рік

Мін’юст

Виконання триває
Координаційним
центром
придбано
необхідні приміщення в зазначених містах,
у яких проводяться ремонтні роботи.
У зв’язку з затримкою фінансування
ремонтних
робіт
у
приміщеннях
міжрегіональних
правопросвітницьких
ресурсно-комунікаційних платформ, що
здійснюється за рахунок коштів донорів,
запуск платформ у Дніпрі, Львові, Одесі,
Харкові та Києві відбудеться у першій
половині 2017 року.

Продовження додатка

27
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

4) проведення ремонту
(реконструкції) приміщень
центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги (у
тому числі створення

Стан виконання
Індикатор досягнення

кількість проведених
заходів з підвищення
кваліфікації (тренінгів) для
адвокатів, які надають
безоплатну вторинну
правову допомогу,
щороку — 120
кількість проведених
заходів з підвищення
кваліфікації (тренінгів) для
працівників системи
надання безоплатної
правової допомоги, щороку
— 20
кількість адвокатів, які
підвищили кваліфікацію,
щороку — 3000
кількість працівників
системи надання
безоплатної правової
допомоги, які підвищили
кваліфікацію, щороку —
500
площа приміщень центрів
з надання безоплатної
вторинної правової
допомоги, що потребують
ремонту (реконструкції),

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

2016—2020 роки

Мін’юст

2016—2020 роки

Мін’юст

2016—2020 роки

Мін’юст

2016—2020 роки

Мін’юст

2016—2017 роки

Мін’юст

Внесено зміни до структури та штатного
розпису Координаційного центру з надання
правової допомоги, якими передбачено
відповідні структурні підрозділи.
Призначено керівників платформ.
Більшість із зазначених заходів будуть
відбуватися
після
запуску
роботи
міжрегіональних ресурсно-комунікаційних
платформ правової допомоги. Наразі
керівниками платформ опрацьовуються
питання щодо вивчання потреб, тематики
тренінгів, відбору тренерів та експертів,
для
чого
планується
проведення
відповідних оціночних місій.
У І кварталі 2017 року заходи не
проводилися.

У І кварталі
проводилися

2017

року

заходи

не
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28
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

27. Впровадження
інституту конституційної
скарги

28. Забезпечення

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Модельного центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги)
1) розроблення законопроекту
про внесення змін до Закону
України “Про Конституційний
Суд України” щодо надання
фізичним та юридичним особам
права на безперешкодне
подання конституційного
звернення (конституційні
скарги)

всього — 4081,5 кв. метра
(3741,5 — у 2016 році, 340
— у 2017 році)
законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

1) розроблення та подання на

законопроект внесено на

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

I квартал 2017 р.

Мін’юст

IV квартал 2016

Мін'юст

Виконано
09 лютого 2017 року Верховна Рада
України прийняла у першому читанні
проект
Закону
України
«Про
Конституційний Суд України» (реєстр. №
5336-1 від
17 листопада 2016 року,
внесений народними депутатами України
Алєксєєвим С.О. та іншими), яким, серед
іншого передбачається створення на
законодавчому рівні умов для реалізації
права на конституційну скаргу
як
додаткового
національного
засобу
юридичного захисту прав особи, яка
вважає, що застосований в остаточному
судовому рішенні в її справі закон України
суперечить Конституції України.
З огляду на наведене, а також враховуючи
положення частини другої статті 100
Регламенту Верховної Ради України,
затвердженого Законом України
від
10 лютого 2016 року № 1861-VI, згідно з
якою альтернативний законопроект може
бути внесений не пізніш як у 14-денний
строк після дня надання
народним
депутатам України першого законопроекту
з відповідного питання, Міністерство
юстиції здійснює супровід зазначеного
законопроекту у комітетах та на пленарних
засіданнях Верховної Ради України.
Виконано

Продовження додатка

29
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)
відповідно до
європейських стандартів
доступу до правосуддя
дітей, людей з
інвалідністю,
повнолітніх недієздатних
осіб та осіб з обмеженою
дієздатністю

32. Забезпечення права
на приватність осіб, які
перебувають у місцях

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

розгляд Кабінету Міністрів
України законопроекту про
внесення змін до статті 9
Закону України "Про судовий
збір" щодо передбачення
можливості спрямування
коштів, що надійшли від сплати
судового збору на забезпечення
умов доступності судів для
людей з інвалідністю з
порушеннями зору, слуху,
опорно-рухового апарату та
інших маломобільних груп
населення
2) проведення аналізу
законодавства щодо наявності
відповідних прогалин і
проблем, зокрема пов'язаних з
доступом до судового та
адміністративного провадження
людей з інвалідністю внаслідок
ураження органів зору, слуху та
опорно-рухового апарату,
розумової відсталості,
психічних розладів, і подання
на розгляд Кабінету Міністрів
України пропозицій щодо
покращення відповідної
ситуації

розгляд Кабінету
Міністрів
прийнято у разі потреби
підзаконні нормативноправові акти з відповідних
питань

р.

2) розроблення та затвердження
нормативно-правового акта
щодо використання технічних

затверджено наказ щодо
внесення відповідних змін

проведено дослідження
надіслано до Кабінету
Міністрів України
пропозиції за результатами
дослідження

II квартал 2016
р.
III квартал 2016
р.

II квартал 2016
р.

Відповідальні за
виконання
ДСА (за згодою)

22
лютого
2017
року
Міністерством юстиції внесено на розгляд
Кабінету Міністрів України проект Закону
«Про внесення змін до статті 9 Закону
України «Про судовий збір» (щодо
забезпечення умов доступності приміщень
судів для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення)».
20 березня 2017 року Кабінетом
Міністрів України проект Закону внесено
на розгляд Верховної Ради України (реєстр.
№ 6211).

Мін'юст
МВС
ДСА (за згодою)
Центральна
виборча комісія
(за згодою)
інші
заінтересовані
органи державної
влади

Виконано
За
результатами
проведеного
Міністерством
юстиції
аналізу
законодавства щодо наявності відповідних
прогалин і проблем, зокрема пов'язаних з
доступом до судового та адміністративного
провадження
людей
з
інвалідністю
внаслідок ураження органів зору, слуху та
опорно-рухового
апарату,
розумової
відсталості,
психічних
розладів,
повідомлено Кабінет Міністрів України
про відсутність пропозицій щодо внесення
змін до законодавчих актів, оскільки наявні
на
сьогодні
проблеми
потребують
врегулювання
лише
у
відповідних
відомчих актах.
Виконання триває
Міністерством юстиції розроблено проект
наказу «Про затвердження Порядку

Мін'юст
ДПтС
Харківська

Продовження додатка

30
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)
примусового тримання за
судовим рішенням або
рішенням
адміністративного
органу відповідно до
закону, зокрема під час
надання психіатричної
допомоги у примусовому
порядку

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
засобів нагляду і контролю в
місцях перебування засуджених
та осіб, узятих під варту, із
забезпеченням належних
гарантій від необґрунтованих
обмежень права на приватність
з урахуванням пропозицій, які
надійшли під час громадського
обговорення проекту наказу
Мін'юсту "Про затвердження
нормативно-правових актів з
питань використання технічних
засобів нагляду і контролю в
місцях перебування засуджених
та осіб, узятих під варту"
3) розроблення законопроекту
про внесення змін
до Кримінального виконавчого
кодексу України та проекту
наказу Мін'юсту щодо вільного
проведення Інтернет-побачень
засуджених та осіб, взятих під
варту, з можливістю
застосування обмеження їх
конфіденційності у виключних
випадках відповідно до вимог
частини другої статті 8
Конвенції на підставі
індивідуально-вмотивованого
рішення

Стан виконання
Індикатор досягнення

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України
затверджено наказ
Мін'юсту

Строк виконання

III квартал 2016
р.

Відповідальні за
виконання
правозахисна
група (за згодою)
Консультаційна
місія
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)

використання мобільних відеореєстраторів
персоналом
Державної
кримінальновиконавчої служби України», який на
сьогодні опрацьовується в структурних
підрозділах Міністерства юстиції.

Мін'юст
ДПтС
Харківська
правозахисна
група (за згодою)
Консультаційна
місія
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)

Виконання триває
В Міністерстві юстиції розроблено проект
Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення виконання кримінальних
покарань та реалізації прав засуджених», в
якому передбачено внесення змін, зокрема
до
Кримінально-виконавчого
кодексу
України щодо проведення Інтернетпобачень засуджених та осіб, взятих під
варту.
Після
погодження
проект
Закону
відповідно до вимог Регламенту Кабінету
Міністрів України буде подано на розгляд
Уряду.
Верховною Радою України прийнято у
першому читанні та готується до другого
читання проект Закону України «Про

Продовження додатка

31
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
внесення змін до Закону України «Про
попереднє ув'язнення» щодо імплементації
деяких стандартів Ради Європи» (реєстр. №
2291а від 06.07.2015), яким передбачено
право доступу до глобальної мережі
Інтернет особами, взятими під варту, в
порядку,
визначеному
нормативноправовими актами Міністерства юстиції
України, не рідше одного разу на сім днів
та в порядку черговості.

5) розроблення законопроекту
про внесення зміни
до Кримінально-виконавчого
кодексу України з метою
збільшення частоти побачень
засуджених до не менш як
одного разу на тиждень
незалежно від виду та рівня
безпеки кримінальновиконавчої установи,
проведення оцінки фінансових
витрат, необхідних для
імплементації таких змін, з
метою включення до
фінансово-економічного
обґрунтування проекту

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

II квартал 2016
р.

Мін'юст
ДПтС
Консультаційна
місія
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)

6) закріплення можливості
супроводжуваного виїзду за
межі установи попереднього
ув'язнення чи виконання

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України

II квартал 2016
р.

Мін'юст
ДПтС
Консультаційна
місія

Виконання триває
У Міністерстві юстиції розроблено проект
Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення виконання кримінальних
покарань та реалізації прав засуджених»
(реєстр. № 2685 від 21.04.2015), в якому
передбачено внесення змін, зокрема до
статті
110
Кримінально-виконавчого
кодексу України, щодо збільшення частоти
побачень засуджених до не менш як одного
разу на тиждень незалежно від виду та
рівня безпеки кримінально-виконавчої
установи.
Після
погодження
проект
Закону
відповідно до вимог Регламенту Кабінету
Міністрів України буде подано на розгляд
Уряду.
Слідчий ізолятор відповідно до покладених
на нього завдань забезпечує виконання
вимог Закону України «Про попереднє
ув’язнення», організовує та здійснює
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32
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
покарань у зв'язку із смертю
або тяжкою хворобою
близького родича, що загрожує
життю хворого, для усіх
категорій взятих під варту осіб
та засуджених

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)

охорону, ізоляцію осіб, узятих під варту,
постійний нагляд за ними, створює умови,
що виключають можливість таким особам
ухилятися
від
органів
досудового
розслідування та суду, здійснює заходи
щодо недопущення спробам осіб, узятих
під варту, перешкоджати кримінальному
провадженню або займатися злочинною
діяльністю.
З метою недопущення порушень норм
кримінального
процесуального
законодавства та протиправних дій з боку
осіб, узятих під варту, короткочасні виїзди
можуть здійснюватися лише у супроводі
(під
конвоюванням)
працівників
правоохоронних
органів
(функції
конвоювання взятих під варту осіб на
персонал органів, установ виконання
покарань
та
слідчих
ізоляторів
законодавством не передбачені).
Оскільки персонал установ виконання
покарань не має права здійснювати
конвоювання осіб, узятих під варту, цю
функцію виконують лише підрозділи
Національної гвардії України, у зв’язку з
чим
спорядження
підрозділів
з
конвоювання потребує певного часу.
Крім того, конвоювання засуджених та
осіб, узяти під варту, територією держави
здійснюється
виключно
залізничним
транспортом, строк доставки засудженого
та особи, узятої під варту, до місця
призначення у середньому становить
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

43. Удосконалення
процедури державної
реєстрації релігійних
організацій та
погодження мирних
зібрань релігійного
характеру

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

1) розроблення законопроекту
про внесення змін до Розділу II
Закону України "Про свободу
совісті та релігійні
організації" та до Закону
України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців",
спрямованого на взаємне
узгодження процедур реєстрації
статутів (положень) релігійних
організацій та внесення даних
про них до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців
(державна реєстрація)

Стан виконання
Індикатор досягнення

законопроект внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України
процедури набуття
релігійною організацією
статусу юридичної особи
узгоджені між собою

Строк виконання

III квартал 2016
р.

Відповідальні за
виконання

Мін'юст
Мінкультури

тиждень, у зв’язку з чим у переважній
більшості випадків надання такого виїзду
буде неактуальним.
Виконання триває
Міністерство культури України
листом від 20 вересня 2016 року №
2211/18/14-16 повідомляло Міністерство
юстиції України, що після узгодження
вищезазначеного проекту Закону на
засіданні Експертної ради, його в
установленому порядку буде направлено
на розгляд до Міністерства юстиції
України.
Проте до теперішнього часу
вищезазначений
проект
Закону
на
виконання пункту 43 Плану дій на
погодження до Міністерства юстиції
України не надходив.
При цьому повідомляємо що
пунктом 2 Плану заходів на 2016 рік
з
реалізації
Національної
стратегії
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 02 листопада 2016
року № 802-р (далі – План заходів),
передбачено розроблення та подання в
установленому
порядку
Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до законодавчих актів щодо
спрощення
процедури
реєстрації
релігійних організацій (відповідальним
виконавцем
визначено
Мінкультури,
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
Мін’юст, строк виконання грудень 2016
року).
У зв’язку з цим Міністерство
юстиції
України
звернулось
до
Міністерства культури України (лист від 12
грудня 2016 року № 9457/8/26-16) з
проханням надіслати проект закону про
внесення змін до законодавчих актів щодо
спрощення
процедури
реєстрації
релігійних організацій для опрацювання та
висловлення пропозицій.
Міністерством культури України
листом від 29 грудня 2016 року
№ 3095/18/14-16 на адресу Міністерства
юстиції
України
було
направлено
розроблений проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України
(щодо взаємного узгодження процедури
реєстрації статутів (положень) релігійних
організацій та внесення даних про них до
Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців
(державна реєстрація)» (далі – проект
Закону), за результатами розгляду якого
Міністерством юстиції України листом від
01 лютого 2017 року № 3719/186-0-26-17/8
до нього надано пропозиції та зауваження.
Для
здійснення
правової
експертизи вищевказаний проект Закону не
надходив до Міністерства юстиції України.
Додатково повідомляємо, що
Міністерством юстиції України створено
робочу групу з питань підготовки
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
пропозицій щодо внесення змін до
законодавчих актів в частині державної
реєстрації релігійних організацій. Наразі в
рамках робочої групи ведеться активна
робота щодо розробки відповідного
проекту Закону.

Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах
Забезпечення дотримання права громадян вільно брати участь в управлінні державними справами та формуванні органів державної влади, органів місцевого самоврядування
через вибори;
забезпечення ефективної взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, зокрема шляхом
удосконалення процедур залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки та прийняття рішень органами державної влади, органами місцевого
самоврядування
44. Забезпечення
2) супроводження
визнання міжнародними
під час виборчого Мін’юст
Виконано у звітному періоді
свободи волевиявлення
законопроектів з питань
спостерігачами виборів
процесу
Коаліційною Угодою, яку уклали учасники
громадян, прозорість
удосконалення виборчого
такими, що проведені з
відповідних
коаліції
депутатських
фракцій,
формування органів
законодавства у Верховній Раді дотриманням міжнародних виборів у строки,
передбачається
проведення
реформи
державної влади, органів України
стандартів проведення
визначені
виборчого законодавства, що включає,
місцевого
демократичних виборів
Законами України
зокрема,
відмову
від
змішаної
самоврядування через
“Про вибори
(пропорційно-мажоритарної)
виборчої
вибори, стабільності та
Президента
системи та запровадження пропорційної
уніфікованості
України”, “Про
виборчої системи виборів до Верховної
законодавства України
вибори народних
Ради України, за якої виборці матимуть
про вибори
депутатів
можливість голосувати за конкретних
України”, “Про
кандидатів в багатомандатних виборчих
місцеві вибори”
округах
(пропорційна
система
з
відкритими
списками);
забезпечення
законодавчого
закріплення
відповідальності
суб'єктів
виборчого
процесу за порушення вимог виборчого
законодавства.
Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України, схваленою Постановою
Верховної Ради України від 14 квітня 2016
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
року
№
1099-VIII,
передбачено
запровадження на парламентських виборах
пропорційної
виборчої
системи
з
відкритими
списками
(розділ
IV
"Оновлення влади та антикорупційна
реформа").
Розробка та прийняття законодавчих актів
з питань проведення виборів мають
здійснюватися на основі консолідації
позицій усіх політичних сил, у першу чергу
тих, які представлені у парламенті.
Саме тому на сьогодні ініціатива щодо
розробки
проектів
відповідних
законодавчих актів належить народним
депутатам України.
До Верховної Ради України внесено 3
альтернативних
законопроекти
щодо
виборів народних депутатів України
(реєстр. № 1068, внесений народним
депутатом України Мірошниченком Ю. І.,
реєстр. № 1068-1, внесений народними
депутатами України Тимошенко Ю.В. та
іншими,
та
№ 1068-2, внесений
народними депутатами України Чумаком
В. В. та іншими) та 2 проекти Виборчого
кодексу України (реєстр. № 3112, внесений
народним депутатом України Писаренком
В.В., і
реєстр. № 3112-1, внесений
народними депутатами України Парубієм
А.В. та іншими).
Згідно з Постановою Верховної Ради
України
від 21 лютого 2017 року
№ 1852-VIII
зазначені законопроекти
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
включені до порядку денного шостої сесії
Верховної
Ради
України
восьмого
скликання.
Аналіз законопроектів з питань проведення
виборів засвідчив, що вони, за винятком
проекту Закону України "Про вибори
народних депутатів України" (реєстр. №
1068), в цілому містять елементи
пропорційної
виборчої
системи
з
відкритими списками.
Водночас усі законопроекти потребують
доопрацювання
з
урахуванням
рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ, Групи держав
проти корупції, інших міжнародних
організацій, спрямованих, зокрема на
посилення
прозорості
фінансування
передвиборної агітації, у тому числі у
частині порядку формування виборчих
фондів, звітування про використання
коштів таких фондів.
Міністерство юстиції забезпечує супровід
внесених на розгляд Верховної Ради
України
законопроектів
з
питань
удосконалення виборчого законодавства
та при підготовці пропозицій аналізує їх,
зокрема,
на
предмет
дотримання
європейських
виборчих
стандартів,
виконання
міжнародних
зобов’язань
України та врахування рекомендацій
міжнародних організацій, у тому числі
ОБСЄ/БДІПЛ.

Продовження додатка

38
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)
48. Вироблення
ефективного механізму
взаємодії громадськості з
органами державної
влади та органами
місцевого
самоврядування

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
1) розроблення законопроекту
щодо громадського
обговорення суспільно
важливих рішень (публічні
консультації)

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

розроблено та внесено на
розгляд Кабінету
Міністрів України
відповідний законопроект

вересень 2016
року

Відповідальні за
виконання
Мін'юст
Мінрегіон
Державне
агентство
електронного
урядування,
громадські
об'єднання (за
згодою)

Виконання триває
Міністерством юстиції розроблено проект
Закону
України
«Про
публічні
консультації» та листом від 04 січня 2017
року № 242/11152-0-4-16/7 внесено його в
установленому порядку на розгляд Уряду.
Відповідно до листа Державного секретаря
Кабінету Міністрів України Бондаренка
В.В. від 27 лютого 2017 року № 36044/3/116 Міністерству юстиції України визначено
завдання щодо додаткового погодження
положень проекту Закону України "Про
публічні консультації" доопрацьованого
Секретаріатом Кабінету Міністрів України
з Державною регуляторною службою та
державними колегіальними органами.
З метою виконання поставленого завдання
законопроект у встановленому порядку
направлено на погодження до зазначених
органів
(листи Міністерства юстиції від 24 березня
2017 року № 11064/2137-0-4-17/7.1, №
11065/2137-0-4-17/7.1, № 11064/2137-0-417/7.1), а також листом Міністерства
юстиції від 24 березня 2017 року №
11062/2137-0-4-17/7.1
поінформовано
Кабінет Міністрів України, що після
завершення додаткових погоджувальних
процедур проект Закону України "Про
публічні консультації" буде внесено у
встановленому порядку на розгляд Уряду.
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

71. Упровадження
послуг, що базуються на
дружньому підході до
дитини, насамперед
медичних, соціальних,
юридичних

72. Забезпечення всім
дітям рівного доступу до

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

Забезпечення прав дитини
Створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини
та ефективної системи забезпечення реалізації її прав;
удосконалення державного механізму забезпечення прав дитини
1) забезпечення розвитку
розширено мережу
IV квартал 2016 Мінсоцполітики
мережі центрів відвідування
зазначених центрів
р. - IV квартал
інші центральні
для дітей і молоді, які
2020 р.
органи виконавчої
перебувають у конфлікті із
влади
законом
органи місцевого
самоврядування
мм. Львова та
Києва (за згодою)

4) запровадження ряду
позитивних стимулів для того,

збільшено відсоток
реєстрації населення у віці

IV квартал 2016
р. - IV квартал

Мін'юст

Виконано у звітному періоді
01 червня 2016 року за сприяння
українсько-канадського
проекту
«Реформування системи кримінальної
юстиції щодо неповнолітніх в Україні»
організовано відкриття Центру пробації
для неповнолітніх в місті Львові.
Зазначений Центр був створений з метою
надання засудженим неповнолітнім, які
перебувають на обліку кримінальновиконавчої інспекції, послуг комплексної
допомоги
(психологічної,
соціальнопедагогічної,
соціально-медичної,
інформаційної, юридичної, тощо), що
сприятиме зниженню рівня рецидиву
злочинів та поверненню неповнолітніх до
нормальних умов життєдіяльності.
16.02.2017 року був відкритий аналогічний
Центр в м. Києві.
На даний час проводяться підготовчі
заходи з відкриття аналогічних центрів на
базі секторів ювенальної пробації в
м. Запоріжжі, м. Дніпрі, м. Одесі, м.
Маріуполі,
м.
Житомирі,
м. Миколаєві,
м. Кривому Розі,
м.
Житомирі,
м.
Харкові,
м. Северодонецьку та м. Рівному.
Виконання триває
За
ініціативи
БЮРО
ОБСЄ
з
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)
необхідних їм послуг
незалежно від стану
здоров'я, етнічного та
соціального походження,
віросповідання, місця
проживання,
громадянства або інших
ознак

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
щоб безкоштовна та
обов'язкова реєстрація
народжень стала вільно
доступною для усіх дітей,
незважаючи на їх етнічне
походження та соціальний
статус

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

після одного року
вдвічі зменшено кількість
незареєстрованих ромів

2020 р.

Відповідальні за
виконання
демократичних інститутів та прав людини
(БДІЛП) 17.03.2017 проведено технічну
робочу зустріч з питань доступу до
реєстраційних документів та документів,
що ідентифікують ромів в Україні, в якій
приймали
участь
представник
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини, Голова Державної
міграційної
служби
України,
інші
представники
Державної
міграційної
служби,
представник
Департаменту
державної
реєстрації
та
нотаріату
Міністерства юстиції України, а також
представники
Управлінь
державної
реєстрації
головних
територіальних
управлінь юстиції
в Одеській та
Харківській областях.
Під час проведення заходу з урахуванням
отриманої від представників Контактного
офісу з питань Рома і Сінті інформації,
обговорювались питання, пов’язані із
забезпеченням прав ромської національної
меншини в українському суспільстві,
зокрема щодо їх документування та
отримання свідоцтва про народження.
Одночасно було поінформовано, що
законодавством України (Сімейний кодекс
України (далі – Кодекс), Закон України
«Про
державну
реєстрацію
актів
цивільного стану») у повній мірі
забезпечено право особи на отримання
свідоцтва про народження при державній
реєстрації народження незалежно від
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Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)
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Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
правового статусу батьків дитини, етнічної
приналежності та соціального походження.
Також зверталась увага, що згідно з
положеннями Кодексу походження дитини
від матері визначається на підставі
документа закладу охорону здоров’я про
народження нею дитини, а проведення
державної реєстрації народження можливо
за заявою будь-якої особи, у зв’язку з чим
відсутні перешкоди для проведення такої
реєстрації у разі відсутності паспорта
(паспортного документа) матері.
Водночас
нормами
законодавства
врегульовано механізм документального
підтвердження факту народження дитини у
разі її народження поза закладом охорони
здоров’я, що є актуальним саме для осіб
ромської національної меншини. При
цьому було надано детальні роз’яснення
щодо порядку та механізму державної
реєстрації народження у такому випадку.
Крім того представниками Управлінь
державної
реєстрації
головних
територіальних управлінь юстиції в
Одеській та Харківській областях було
повідомлено, що положення відповідних
нормативно-правових актів з
питання
державної реєстрації народження постійно
надаються відділами державної реєстрації
актів цивільного стану в друкованих
засобах масової інформації, у виступах на
студіях радіомовлення та телебачення, а
також
розміщуються
на
сайтах

Продовження додатка

42
Найменування
очікуваного результату
(відповідно до
Національної стратегії)

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення
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Відповідальні за
виконання
райдержадміністрацій, міських рад та
порталах міст.
Аналогічні робочі зустрічі за участю
представників Контактного офісу з питань
Рома і Сінті було проведено 20.03.2017,
28.03.2017 та 30.03.2017 відповідно у
Закарпатській, Одеській та Харківській
областях.

Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини
Забезпечення кожному можливості доступу до інформації та одержання знань про права, свободи та обов’язки людини і громадянина, механізм реалізації та захисту таких
прав і свобод
87. Запровадження
1) організація висвітлення в
виконано
постійно
Мін’юст
Виконано у звітному періоді
регулярного та
теле- та радіопередачах питань
МОН
З метою створення необхідних
системного проведення
про права і свободи людини
інші центральні
умов для набуття і застосування правових
інформаційнооргани виконавчої знань широкими верствами населення,
просвітницької роботи в
влади
доступу їх до офіційних джерел правової
суспільстві, у тому числі
міжнародні
інформації Міністерством юстиції та його
з використанням
організації, в тому територіальними
органами
здійснено
альтернативних засобів
числі неурядові (за роботу з організації виступів у засобах
спілкування та
згодою)
масової інформації. Протягом І кварталу
спрощеної мови, для
2017 року працівниками територіальних
2) розроблення та поширення
розроблено методичні
поширення знань про
органів юстиції здійснено 693 виступів у
методичних посібників у сфері
посібники у сфері прав
права і свободи людини
засобах масової інформації, у тому числі з
прав людини, забезпечення
людини та розміщено на
питань роз'яснення прав людини - 349,
розміщення електронних версій власних веб-сайтах їх
захисту прав дітей - 59.
зазначених посібників на
електронних версій
Ефективними
методами
власних веб-сайтах
підвищення рівня правової обізнаності
3) організація проведення
проведено конференції,
населення є розробка та розповсюдження
конференцій, семінарів,
семінари, засідання за
органами юстиції методичних посібників,
засідань за круглим столом про круглим столом про права
буклетів,
порадників
тощо
серед
права і свободи людини
і свободи людини
бібліотечних,
навчальних
закладів,
4) організація проведення в
проведено в трудових
зацікавлених підприємств, установ та
трудових колективах лекцій
колективах лекції про
організацій. Так, протягом І кварталу 2017
про права і свободи людини
права і свободи людини
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Найменування
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Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

5) надання первинної правової
допомоги громадянам у
питаннях, що стосуються прав і
свобод людини, громадськими
приймальнями з надання
первинної правової допомоги,
що створені при органах
юстиції

Стан виконання
Індикатор досягнення

надано первинну правову
допомогу

Строк виконання

Відповідальні за
виконання
року територіальними органами юстиції
розроблено близько 126 методичних
рекомендацій з питань реалізації та захисту
прав і свобод громадян.
Органами
юстиції
постійно
здійснюється
робота
інформаційного,
освітнього
та
виховного
характеру
(семінари, круглі столи, конференції,
виставки, лекції, бесіди, зустрічі за
«круглим столом» тощо). За І квартал 2017
року
головними
територіальними
управліннями юстиції проведено близько
607 заходів правоосвітнього характеру.
З метою сприяння забезпеченню
правового захисту конституційних прав,
свобод та інтересів громадян органами
юстиції забезпечується функціонування
мережі громадських приймалень із надання
безоплатної первинної правової допомоги.
У І кварталі 2017 року працівниками
органів юстиції надано 4695 консультацій,
у тому числі з питань, що стосуються прав
і свобод людини.
Виконано у звітному періоді
Станом на 31 березня 2017 року в системі
надання безоплатної правової допомоги
функціонує 526 точок доступу до
безоплатної первинної правової допомоги,
у тому числі 97 місцевих центрів
безоплатної вторинної правової допомоги
та 429 бюро правової допомоги. У І
кварталі
2017
року
до
вказаних
центрів/бюро звернулося понад 150 000
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132. Удосконалення
законодавства про
біженців та осіб, які
потребують додаткового
захисту, відповідно до
міжнародних стандартів

Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату

Стан виконання
Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні за
виконання

громадян, з яких понад 132 000 надано
безоплатну первинну правову допомогу, а
у понад 18 000 випадків прийнято рішення
щодо надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
6) проведення тижнів прав
виконано
Виконано у звітному періоді
людини
Протягом І кварталу 2017 року головними
територіальними управліннями юстиції
організовано та проведено 7 тижнів права.
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
9) підготовка змін до
збільшено відсоток
IV квартал 2016
Мін’юст
Виконано
нормативно-правових актів
реєстрації населення у віці р. — IV квартал
У Верховній Раді України
щодо вдосконалення процедури після першого року
2017 р.
зареєстрований проект Закону «Про
реєстрації для осіб, які не
народження, зменшено
внесення змін до Закону України “Про
отримали її в установленому
вдвічі кількість
державну реєстрацію актів цивільного
порядку протягом місяця
незареєстрованих ромів
стану” та деяких інших законодавчих актів
України
щодо
децентралізації
та
наближення до громадян адміністративних
послуг у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану», внесений до Верховної
Ради України Кабінетом Міністрів України
(реєстрац. № 6150 від 28 лютого 2017 року)
у порядку законодавчої ініціативи, яким
запроваджується
принцип
екстериторіальності у роботі органів
державної реєстрації актів цивільного
стану, спрощується порядок державної
реєстрації актів цивільного стану з метою
максимального наближення відповідних
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Відповідальні за
виконання
послуг до людини.
Законопроектом передбачено, що
державна реєстрація народження дитини
проводиться будь-яким органом державної
реєстрації
актів
цивільного
стану
незалежно від місця проживання дитини та
її батьків, а також від місця народження
дитини. Пропуск місячного терміну,
встановленого для державної реєстрації
народження не впливає на процедуру
проведення такої реєстрації.
Також виключено норму щодо
державної реєстрації народження за заявою
дитини, яка досягла 16 років, з
пред’явленням нею паспорта громадянина
України.

_____________________

