
Додаток

до листа МВС України

від 29.09.2017 №_______________

Звіт
про стан виконання у ІІІ 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
реєстру  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,

ДНДЕКЦ

ГПУ

Постійно Національною  поліцією  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. 

Установлено,  що  станом  на  01.09.2017  слідчими  органів
Національної  поліції  розпочато  4872  кримінальних  провадження  за
фактами  зникнення  безвісти  громадян,  що  мали  місце  з  початку
антитерористичної операції, з яких на території Донецької області – 3565,
Луганської  –  1307  та  2885  кримінальних  проваджень  за  фактами
викрадення чи захоплення громадян, з яких 1938 - на території Донецької
області, 947 - Луганської.

У  період  з  01.04.2014  по  01.09.2017  за  результатами  досудового
розслідування на підставі ст. 284 (Закриття кримінального провадження та
провадження  щодо  юридичної  особи)  КПК  України  слідчими
Національної  поліції  за  погодженням  з  органами  прокуратури  закрито
3127  кримінальних  провадження  за  фактами  зникнення  громадян
(Донецька  область  –  2306,  Луганська  –  821)  та  766  -  за  фактами
викрадення чи захоплення громадян (Донецька область – 617, Луганська –
149).

П.п.  2  п.  1
Плану КМУ
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У  двох  кримінальних  провадженнях,  відкритих  за  фактами
зникнення  безвісти  громадян,  та  у  93  кримінальних  провадженнях,
відкритих за фактами незаконного позбавлення волі громадян, складено
обвинувальні  акти,  які  відповідно  до  статті  291  (Обвинувальний  акт  і
реєстр матеріалів досудового розслідування) КПК України направлено до
суду для розгляду. При цьому в одному кримінальному провадженні за
фактом незаконного позбавлення волі громадян складено клопотання про
застосування примусових заходів медичного характеру, яке відповідно до
статті 292 (Клопотання про застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру)  КПК України  також направлено до  суду  для
розгляду.

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

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

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

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

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

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

МВС  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 щодо кількості
відібраних  зразків  у  родичів  безвісти  зниклих  осіб,  установлення
генетичних ознак та їх поміщення до єдиної бази даних ДНК-карток.

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

ДНДЕКЦ,
Національна

поліція

До 01.07.2016 Розроблено  та  направлено  каналами  електронної  пошти  до
територіальних  слідчих  підрозділів  Національної  поліції  Методичні
рекомендації  з  організації  проведення  відбору  зразків  біологічного
походження  в  близьких  осіб  зниклих  безвісти  та  призначення
молекулярно-генетичної  експертизи,  проведення  заходів  з  розшуку
зазначених громадян та реагування за фактами зникнення безвісти людей
у районах проведення антитерористичної операції.

П.п.  2  п.  1
Плану КМУ
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антитерористичної  операції  на  території
Донецької та Луганської областей.

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

Національна
поліція, ДНДІ,

ДЮЗ

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

Відповідно до листа Мінюсту від 15 березня 2017 року взято участь
в  опрацюванні  проекту  Закону  України  «Про  компенсацію  збитків
жертвам умисних насильницьких злочинів».

П.п.  4  п.  1
Плану КМУ

5) 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,

ДФППМОВМ

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

Відповідно  до  листа  Мінюсту  від  15.03.2017  взято  участь  в
опрацюванні проекту Закону України «Про компенсацію збитків жертвам
умисних насильницьких злочинів». 

П.п.  1  п.  2
Плану КМУ

7) Здійснити  комплекс  необхідних
організаційно-управлінських  заходів  з
метою включення до програм професійного
навчання  та  післядипломної  освіти
поліцейських  та  відповідних  програм
навчання  працівників  Державної
прикордонної  служби  України  та
військовослужбовців  Національної  гвардії
України  окремого  предмету  з  питань

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.

П.п.  3  п.  2
Плану КМУ
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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.

8) Організувати  проведення  робочої  зустрічі  з
представниками  Міжнародного  комітету
Червоного  Хреста  та  представниками
Міноборони,  МОЗ,  СБУ,  Генпрокуратури,
інших  заінтересованих  органів  державної
влади  з  метою  розроблення  порядку  дій  з
установлення  на  території,  тимчасово
підконтрольній  незаконним  збройним
формуванням, місць утримання полонених та
позбавлення  волі  осіб,  виявлення  на
контрольованій українською владою території
невпізнаних  тіл  загиблих,  проведення  їх
ексгумації,  надання  допомоги  в  здійсненні
належного  судово-медичного  огляду  та
ідентифікації  померлих осіб. За результатами
підготувати  проект  наказу  про  утворення
міжвідомчої  робочої  групи  з  розроблення
проекту  нормативно-правового  акта,  яким
буде затверджено відповідний порядок дій.

Національна
поліція, АДПС,

ГУ НГУ,
ДНДЕКД,

ДФППМОВМ

До 30.04.2016 Постійно проводяться робочі зустрічі  з  представниками ДНДЕКЦ
МВС,  Міжнародного  комітету  Червоного  Хреста  (щомісячно)  та
представниками Міноборони (щотижнево) з метою розроблення порядку
дій  з  встановлення  на  території  тимчасово  підконтрольній  незаконним
збройним формуванням, місць утримання полонених та позбавлення волі
осіб,  виявлення  на  контрольованій  українською  владою  території
невпізнаних тіл загиблих, проведення їх ексгумації, надання допомоги в
здійсненні належного судово-медичного огляду та ідентифікації померлих
осіб.

П.п.  3  п.  3
Плану КМУ

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

Національна
поліція,

АДПС, ГУ
НГУ, ДІТ

Постійно  до
завершення АТО
на  території
Донецької  та
Луганської
областей

Продовжується обмін інформацією між Національною поліцією та
Об’єднаним центром при СБУ.

Протягом 2016 року та восьми місяців 2017 року опрацьовано за
наданими  списками  та  передано  до  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.

П.п. 4 п. 3
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З  метою  організації  роботи  щодо  звільнення  із  заручників  та
розшуку безвісно зниклих в Головному управлінні Національній гвардії
України  налагоджено  співпрацю  з  Об’єднаним  центром  з  координації
пошуку,  звільнення  незаконно  поз-бавлених  волі  осіб,  заручників  та
встановлення місцезнаходження без-вісти зниклих у районах прове-дення
антитерористичної  операції;управлінням  цивільно-військового
співробітництва МО України; волонтерськими організаціями.

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

Національна
поліція

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

Здійснюється  постійний  моніторинг  інформації,  яка  надходить  з
головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим
та м.  Севастополі,  Донецькій  та  Луганській  областях.  Так,  упродовж 8
місяців 2017 року за зверненнями громадян про факти порушень прав і
свобод  людини,  які  мали  місце  на  тимчасово  окупованій  території
України, відкрито 299 кримінальних проваджень (з них 16 – в Автономній
Республіці Крим та м. Севастополі).

П.п.  5  п.  3
Плану КМУ

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

Національна
поліція, АДПС,

ГУ НГУ

Постійно  до
завершення АТО
на  території
Донецької  та
Луганської
областей

Працівники  НПУ  що  відряджені  до  районів  проведення  АТО  на
території  Донецької  та  Луганської  областей  та  входять  до  складу
Оперативного  штабу  НПУ при  Штабі  АТО у  взаємодії  з  керівництвом
Штабу  АТО  здійснюють  перевірки  усіх  підрозділів  НПУ,  задіяних  до
проведення  АТО,  а  саме  до  несення  служби  на  блок-постах,  об’єктах
критичної інфраструктури, патрулювання населених пунктів поблизу лінії
розмежування тощо.

Під  час  проведення  вищевказаних  перевірок  несення  служби
працівниками  підрозділів,  підвищена  увага  приділяється  питанням
дотримання  прав  людини,  недопущення  дискримінації  за  політичними
поглядами, мовним питанням тощо.

З метою зменшення соціальної напруги серед місцевого населення,
які  мешкають  вздовж лінії  зіткнення у  межах  Донецької  та  Луганської
областей,  недопущення  порушення  прав  людини  і  норм  міжнародного
гуманітарного  права  наказом  першого  заступника  керівника
Антитерористичного центру при Службі безпеки України від 31.07.2017
№  525-ог  внесено  зміни  до  Тимчасового  порядку  контролю  за
переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської
областей. Зазначені зміни регламентують перелік документів для громадян
України,  осіб,  які  народились  у  1998  році  і  пізніше  та  оформлюють
паспорт  громадянина України  або здійснюють вклеювання до  паспорта
громадянина  України  фотокартки,  іноземців  та  осіб  без  громадянства,
особи,  що  звільнилась  з  місць  позбавлення  волі  на  тимчасово

П.п. 5 п. 3
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неконтрольованій території для переміщенням через лінію зіткнення. 
В підрозділах  Національної  гвардії  України доводяться,  в  системі

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

14) Спільно  з  Міноборони,  Мінінфраструктури,
Мінсоцполітики,  Мін'юстом,  МОЗ,  МОН  і
обласними  державними  адміністраціями
забезпечити  розроблення  та  подання  на
розгляд  Кабінету  Міністрів  України
законопроекту про внесення змін до Кодексу
цивільного захисту України, Законів України
«Про правовий режим воєнного стану», «Про
правовий режим надзвичайного стану», «Про
боротьбу  з  тероризмом»  та  за  потреби  до
інших  законів  щодо  надання  необхідної
допомоги  людям  з  інвалідністю,  зокрема  з
порушенням  органів  зору,  слуху,  опорно-
рухового  апарату,  з  розумовою  відсталістю,
психічними  розладами,  та  іншим
маломобільним  групам  населення  (їх
близьким)  у  разі  виникнення  та/або  загрози
виникнення надзвичайних ситуацій.

ДСНС,
Національна

поліція, ДМС,
ДЮЗ,

ДФППМОВМ

До  кінця  IV
кварталу  2016
року

Робочою групою з питань реформування Державної служби України
з  надзвичайних  ситуацій  (далі  –  ДСНС)  з  метою  удосконалення
нормативно-правових  актів  у  сфері  цивільного  захисту  підготовлено
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту".
На цей час зазначений законопроект: 

погоджено без зауважень – 25 міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади та 24 місцевими державними адміністраціями;

погоджено  із  зауваженнями  –  13 міністерствами  та  іншими
центральними  органами  виконавчої  влади  та  1  місцевою  державною
адміністрацією (Закарпатська обласна державна адміністрація);

позицій від 7 міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади до ДСНС не надходило

П.п. 1 п. 5

Плану КМУ

15) Спільно  з  Міноборони,  Мінінфраструктури,
Мінсоцполітики,  Мін’юстом,  МОЗ,  МОН
забезпечити  розроблення  та  подання  на
розгляд  Кабінету  Міністрів  України  проекту
нормативно-правового  акта  щодо визначення
порядку 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.

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

П.п. 2 п. 5
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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 01.08.2017 в установленому порядку
до Кабінету Міністрів України).

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 (їхніх близьких).

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

ДСНС,
Національна

Поліція, ДМС,
ДЮЗ,

ДФППМОВМ

До  кінця  І
кварталу  2017
року

Евакуацію  людей  з  інвалідністю передбачено  частиною  восьмою
статті  33  Кодексу,  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.

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:

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"  (готується  до  подання  у  Мін'юст  з  метою  його  державної

П.п.  4  п.  5
Плану КМУ
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реєстрації);

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 (їхніх 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.

18) 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

Відповідно до листа Мінсоцполітики від 03.04.2017 взято участь в
опрацюванні  проекту  постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про
затвердження  Порядку  виявлення  осіб  з  інвалідністю  та  інших  мало
мобільних  груп  населення,  які  одиноко  чи  самостійного  проживають  у
зоні  надзвичайної  ситуації  або  можливого  ураження,  та  організації  їх
супроводу».

П.п.  5  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
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20) У  межах  компетенції  взяти  участь  у
проведенні Мін’юстом дослідження з метою
оцінки  впливу  та  ефективності
законодавства  з  питань  запобігання  та
абсолютної заборони катувань і жорстокого
поводження  з  особами  з  інвалідністю
відповідно  до  заключних  зауважень
Комітету  ООН  проти  катувань
(САТ/СЛЛСК/СО/6-РАЯА  18  (е)  та
підготовці  на  розгляд  Кабінету.  Міністрів
України  пропозицій  щодо  покращення
відповідної ситуації.

Національна
поліція,

ДПООНД,
ДНДІ

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

Відповідно  до  листа  Мінюсту  від  26.04.2017  взято  участь  в
опрацюванні  проекту  Закону  України  «Про  внесення  змін  до
Кримінального кодексу України щодо удосконалення положень статті 127
Кримінального  кодексу  України  у  відповідності  до  міжнародних
стандартів.

П.п. 5 п. 6

Плану КМУ

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

Національна
поліція, ГУ

НГУ, АДПС,
ДЮЗ,

ДПООНД,
ДФППМОВМ

До  кінця  ІІ
кварталу  2016
року

Розроблено  проект  Закону  України  «Про  Дисциплінарний  статут
Національної поліції України» (реєстр. № 4670 від 16.05.2016). 15.11.2016
проект  закону  прийнято  в  першому  читанні.  15.03.2017  проект  закону
розглянуто  Комітетом  ВРУ  з  питань  законодавчого  забезпечення
правоохоронної діяльності та рекомендовано до другого читання.

Пунктом  1  статті  70  Закону  України  "Про  Національну  поліцію"
передбасено  відсторонення  поліцейського  щодо  якого  проводиться
службове розслідування від виконання службових обов’язків у порядку,
визначеному Дисциплінарним статутом Національної поліції України.

П.п. 9 п. 6

Плану КМУ
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Стан виконання Примітка

1 2 3 4 5 6

із  захисту  заявника  та  інших  сторін
дисциплінарного  розслідування  від
можливого  тиску  з  боку  поліцейських  або
військовослужбовців.

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

ДПООНД,
ДМСЄІ,

Національна
поліція

У  строки
погоджені  з
Мін’юстом

У разі надходження від Мін’юста проекту програми навчання щодо
міжнародних  стандартів  ефективності  розслідувань  неналежного
поводження  в  місцях  несвободи  для  створюваного  Державного  бюро
розслідувань,  проведенні  навчання  всіх  слідчих  Державного  бюро
розслідувань,  які  займатимуться  розслідуванням  фактів  неналежного
поводження відповідно до зазначеної програми МВС буде взято участь в
їх опрацюванні.

П.п. 15 п. 6

Плану КМУ

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

Національна
поліція, ДНДІ,

ДЮЗ,
ДФППМОВМ

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

10 серпня 2017 року законопроект  "Про внесення змін до Закону
України «Про Національну поліцію» (щодо приведення у відповідність до
міжнародних стандартів  у  сфері  захисту  прав  людини)  зареєстровано у
Верховній Раді України за № 7023.

П.п. 1 п. 7

Плану КМУ

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

ДК,
Національна

поліція, ДНДІ,
ДЮЗ,

ДФППМОВМ

До  кінця  IV
кварталу  2016
року

МВС розроблений проект Порядку проведення оцінки рівня довіри
населення до  Національної  поліції  України.  Крім того,  неурядовими та
міжнародними  громадськими  організаціями  постійно  проводяться
дослідження  громадської  думки  щодо  ефективності  діяльності
Національної поліції.

П.п. 2 п. 7

Плану КМУ
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Виконавець
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1 2 3 4 5 6

проведення  з  визначеною  вказаним
нормативним  актом  періодичністю  оцінки
ефективності  діяльності  поліції  на  основі
визначених критеріїв.

27) 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
адміністративних  будівлях  органів  і
підрозділів Національної поліції.

Національна
поліція.
ДФОП.

ДРСДЗ, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До  кінця  Ш
кварталу  2017
року

На  сьогодні  вирішується  питання  щодо  запровадження  механізму
автоматизованої реєстрації відвідувачів у всіх адміністративних будівлях
органів  і  підрозділів  Національної  поліції.  Визначено  перелік
адміністративних  будівель,  які  потребують  встановлення  системи
автоматизованої реєстрації відвідувачів.

За інформацією НПУ для запровадження зазначеної системи необхідно
близько 42 млн. грн з державного бюджету.

Разом з  тим,  НПУ безкоштовно  отримано  від  корпорації  «СЕТС
INTERNATIONAL CO, LTD» (КНР) комплексну інтелектуальну систему
відеоспостереження у складі 44 відеокамер.

П.п. 3 п. 7

Плану КМУ

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

Національна
поліція, АДПС,
ДМС, ГУ НГУ

Постійно Представникам  Омбудсмена  в  рамках  роботи  Національного
превентивного механізму та представникам   міжнародних правозахисних
організацій відповідно до їх мандату надається безперешкодний доступ до
до місць несвободи НПУ, АДПСУ.

П.п. 5 п. 7

Плану КМУ

31) У  межах  компетенції  взяти  участь  у
розробленні  Мін’юстом  проектів  актів  про
внесення  змін  до  актів  законодавства  та
відомчих нормативно-правових актів з метою
приведення  їх  у  відповідність  до  вимог
міжнародних  стандартів  щодо  застосування
сили та спеціальних засобів у пенітенціарних
установах  і  місцях  несвободи,  визначення
підстав для застосування спеціальних засобів
(окремо щодо кожного їх виду) відповідно до
вимог  Європейських  в’язничних  правил
(пункт  65)  та  Доповідей  Європейського
комітету з питань запобігання катуванням чи
нелюдському  або  такому,  що  принижує
гідність,  поводженню  чи  покаранню  щодо
візитів в Україну у 2002 році  (пункт 102),  у
2009 році (пункт 85), у 2012 році (пункти 23,

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

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

Пропозицій від Мін’юста щодо проектів актів про внесення змін до
актів  законодавства  та  відомчих  нормативно-правових  актів  з  метою
приведення  їх  у  відповідність  до  вимог  міжнародних  стандартів  щодо
застосування сили  та  спеціальних засобів  у  пенітенціарних  установах  і
місцях  несвободи,  визначення  підстав  для  застосування  спеціальних
засобів (окремо щодо кожного їх виду) відповідно до вимог Європейських
в’язничних  правил  (пункт  65)  та  Доповідей  Європейського  комітету  з
питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню щодо візитів в Україну у 2002 році
(пункт 102), у 2009 році (пункт 85), у 2012 році (пункти 23, 31, 32, 49) до
МВС та НПУ  не надходило.

У  той  же  час,  у  проектах  нових  Інструкцій  з  питань  роботи
ізоляторів  тимчасового  тримання  Національної  поліції  України,  та  з
організації конвоювання затриманих, взятих під варту та засуджених осіб
конвойними  нарядами  Національної  поліції  України  враховано
рекомендації  викладені  в  Доповіді  Європейського  комітету  з  питань

П.п. 9 п. 7

Плану КМУ
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31, 32, 49). запобігання  катуванням  чи  нелюдському  або  такому,  що  принижує
гідність, поводженню чи покаранню щодо візитів в Україну у 2012 році
(пункти 31, 32, 49), у частині щодо застосування наручників тільки до тих
пір поки це є абсолютно необхідним, та до довічно ув’язнених. 

Крім  того,  розділом V Поліцейські  заходи  Закону  України  «Про
Національну  поліцію»,  передбачено  перелік  та  порядок  застосування
заходів  примусу  (спеціальних  засобів).  Водночас  зазначається,  що
обраний  поліцейський  захід  має  бути  законним,  необхідни  та
пропорційним. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити
свого керівника про застосування до особи заходів примусу.

36) Спільно з іншими заінтересованими органами
державної  влади  розробити  та  видати  в
установленому порядку нормативно-правовий
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

Національною поліцією видано доручення від 25.03.2016 року " Про
випробування  та  впровадження  в  тестову  експлуатацію  інформаційної
підсистеми  «ІТТ custody records».

П.п.  8  п.  11
Плану КМУ

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість

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

39) Ужити  заходів  щодо  обладнання Національна До  кінця  I Безкоштовно  отримано  від  корпорації  «СЕТС  INTERNATIONAL П.п. 2 п. 12
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№

п/п

Зміст заходу
Виконавець

Термін

 виконання

Стан виконання Примітка

1 2 3 4 5 6

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.

поліція, ГУ
НГУ, АДПС,

ДЗЗ

кварталу  2017
року

CO, LTD» (КНР) комплексну інтелектуальну систему відеоспостереження
у складі 44 відеокамер.

Плану КМУ

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).

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

Крім того,  народним депутатом ВРУ Міщенком С.Г.  підготовлено
проект  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Кримінального
процесуального  кодексу  України»  (щодо  запровадження  відеофіксації
першого допиту затриманого) (реєстр. № 4277 від 18.03.2016)

На  засіданні  Комітету  ВРУ  з  питань  законодавчого  забезпечення
правоохоронної  діяльності  було  прийнято  рішення  про  відхилення
законопроекту через  відсутність достатніх обґрунтувань та необхідність
забезпечення технічної можливості цього заходу, що потребує витрат із
Державного бюджету України.

МВС до Мін’юсту надіслано лист від 16.05.2017 № 6862/05/14-2017
про клопотання перед КМУ щодо виключення виконання пункту плану.

П.п.  3  п.  12
Плану КМУ

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  розгляд
Кабінету  Міністрів  України  законопроекту
про  запровадження  розслідування
злочинів  невеликої  тяжкості  у  формі

Національна
поліція,
ДПООНД
ДІОД,  ДЮЗ,

До  кінця  ІІ
кварталу  2016
року

У  Правовому  департаменті  НПУ  проведено  експертизу  проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо  порядку  проведення  досудового  розслідування  злочинів  у  формі
дізнання». Законопроект знаходиться на погодженні в МВС та НПУ.

П.п.  2  п.  17
Плану КМУ
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п/п

Зміст заходу
Виконавець

Термін

 виконання

Стан виконання Примітка

1 2 3 4 5 6

дізнання. ДФППМОВМ

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

Національна
поліція,

ДПООНД
ДНДІ,

ДНДЕКЦ,
ДЮЗ,

ДФППМОВМ

До  кінця  IV
кварталу  2016
року

НПУ  розроблено  проект  Закону  України  «Про  внесення  змін  до
Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення строків
проведення експертизи та переліку підстав для її проведення» та надіслано
до опрацювання:

- до ДНДІ МВС України (13.06.2017 № 11384/24/4/3-2017;

- до ДНДЕКЦ МВС України (13.06.2017 № 11385/24/4/3-2017);

- до ПД НПУ (14.06.2017 № 11383/24/4/3-2017).

П.п.2  п.  20
Плану КМУ

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

ДІТ, ДРСДЗ,
ДПООНД,

Національна
поліція, ГУ

НГУ, АДПС,
ДСНС, ДМС

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

Департаментом  інформаційних  технологій  МВС  розроблено  Програму
підготовки осіб,  що здійснюють обробку персональних даних у системі
МВС  та  ЦОВВ,  діяльність  яких  спрямовується  та  координується
Кабінетом Міністрів України через  Міністра внутрішніх справ України.
Зазначену програму передано до МОН для опрацювання. 

П.п. 2 п. 29

Плану КМУ

Забезпечення права на приватність

Забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність
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№

п/п

Зміст заходу
Виконавець

Термін

 виконання

Стан виконання Примітка

1 2 3 4 5 6

53) У  межах  компетенції  взяти  участь  у
розробленні  СБУ  законопроекту,  про
внесення змін і доповнень до статті 6 Закону
України  «Про  оперативно-  розшукову
діяльність»  з  метою  перегляду  підстав
проведення оперативно- розшукових заходів
та  негласних  слідчих  дій,  визначення
вичерпного  переліку  підстав,  що
унеможливлюють  зловживання  таким
правом,  інформування об’єкта,  щодо якого
проводилися  заходи,  про  їх  проведення
після закінчення визначеного періоду часу.

Національна
поліція,

ДПООНД,
ДНДІ, ДЮЗ,

ДФППМОВМ

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

Відповідно  до  листа  СБУ  від  20.01.2017   взято  участь  в
опрацюванні  проекту  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  ЗУ «Про
ОРД» щодо підстав для закриття оперативно-розшукових справ». .

Крім того, Правовим департаментом відповідно до листа Комітету
ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від
14.04.2017  №04-18/3-726  взято  участь  в  опрацювання  та  наданні
пропозицій  до  проекту  Закону  України  «Про  оперативно-розшукову
діяльність»  (реєстр.№  6284  від  04.04.2017),  поданого  народними
депутатами  України.  До  законопроекту  висловлено  зауваження  та
пропозиції щодо його доопрацювання.

П.п.2  П.  30
КМУ

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

ДІТ,
Національна

поліція, АДПС,
ДМС, ДСНС,

ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До  кінця  IV
кварталу  2017
року

Департаментом  інформаційних  технологій  МВС  здійснюється
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.

П.п. 2 п. 34

Плану КМУ

Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань

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

60) Забезпечити  розроблення  нових  та  перегляд
чинних  нормативно-правових  актів,  які
регламентують  дії  працівників
правоохоронних  органів  під  час  мирних
зібрань,  зокрема  в  частині
перегляду/встановлення  принципу
пропорційності  застосування  сили  (у  тому
числі при затриманні, відбитті нападів тощо),
регламентування  чіткого  переліку  підстав  і
способів застосування сили.

Національна
поліція. ГУ
НГУ, ДЮЗ,

ДФППМОВМ

До  кінця ІІІ
кварталу  2016
року

Національною поліцією надіслано лист до  Міністерства юстиції України
(№ 10040/04/20-2016 від 12.09.2016) про перенесення строків виконання, а
саме  у  тримісячний  строк  після  прийняття  відповідного  спеціального
закону.

П.п.  4  п.  39
Плану КМУ

61) Спільно  з  МОН,  СБУ,  іншими
заінтересованими  державними  органами,
Консультативною  місією  Європейського

Національна
поліція, ГУ

НГУ, ДСНС,

До  кінця  III
кварталу  2016

Національною  поліцією  надіслано  лист  до   Міністерства  юстиції
України  (№  10040/04/20-2016  від  12.09.2016)  про  перенесення  строків
виконання,  а  саме  у  тримісячний  строк  після  прийняття  відповідного

П.п.  5  п.  39
Плану КМУ
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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.

ДЮЗ,
ДФППМОВМ

року спеціального закону.

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  сфері  охорони  громадського  правопорядку
під час проведення мирних зібрань.

Національна
поліція, ГУ

НГУ, ДСНС,
ДПООНД

Протягом I  -  IV
кварталів  2017
року

В рамках реалізації пілотного проекту Національної поліції України
створено «Групи комунікації (перемовників),  до яких увійшли найбільш
досвідчені  працівники  підрозділів   превентивної  діяльності,  патрульної
поліції,  які  пройшли  спеціальні  тренінги.  Вони  будуть  задіяні  для
забезпечення публічного порядку під час масових акцій та зібрань. 

На  них  покладені  обов'язки  постійного  моніторингу  оперативної
обстановки, зокрема збору інформації щодо запланованих заходів, оцінки
ступеня  ризику  (звичайний  або  підвищений),  а  також  взаємодія  з
організаторами масових акцій. В основі роботи груп комунікації лежить
підтримка  контакту  з  людьми,  роз'яснення  їм  прав  і  обов'язків  під  час
проведення    масових  заходів.  Працівники  груп  комунікацій  пройшли
спеціальний тренінг,   організований  спеціалістами Національної  поліції
України спільно з представниками Консультативної Місії Європейського
союзу в Україні та поліцейськими з Республіки Чехія. 

Представники Національної гвардії України з  4 по 29 вересня 2017
року  взяли участь у навчаннях у сфері підготовки військовослужбовців
НГУ  щодо  планування  та  проведення  масових  заходів  –  в  рамках
співробітництва з військами Карабінерів Італії на базі військової частини
3027 Північного ОТО НГУ.

П.п.  1  п.  40
Плану КМУ

Забезпечення прав дитини

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

65) У  межах  компетенції  взяти  участь  у
здійсненні  МОН  вивчення  міжнародного
досвіду  щодо  підходів  до  атестації,

Національна
поліція,

ДПООНД,

У  строки
погоджені  з
МОН,  до  кінця

У  разі  надходження  з  Міністерства  освіти  і  науки  України  проекту
нормативно-правового  акту  щодо  встановлення  критеріїв  відповідності
посаді  соціальних,  педагогічних  та  інших  працівників,  які  працюють  з

П.п.  1  п.  66
Плану КМУ
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визначення  критеріїв  відповідності  посаді
соціальних,  педагогічних  та  інших
працівників, які працюють з дітьми, ужити в
установленому  порядку  заходів  щодо
внесення  необхідних  змін  до  відповідних
нормативно-правових актів.

ДЮЗ,
ДФППМОВМ

IV кварталу 2016
року

дітьми,  МВС візьме участь у його опрацюванні в установленому порядку.

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».

У  травні  2017  року  Міністерством  внутрішніх  справ  за  участі
Національної  поліції  України,  дитячого  фонду  ООН  (ЮНІСЕФ),
громадського  центру  «Волонтер»,  за  сприяння  проекту   EDGE
започатковано спільний проект, спрямований на перегляд системи освіти
та підготовки кадрів у частині, що стосується роботи з дітьми, особливо у
конфлікті  із  законом,  для  забезпечення  системності  такої  підготовки  з
урахуванням  сучасних  особливостей  роботи.  Вказаним  вище
проектом,який  розрахований  на  2  роки,  передбачено  проведення
комплексної оцінки наявної системи освіти та підготовки кадрів з метою
розроблення відповідних рекомендацій для впровадження нових освітніх

П.п.  3  п.  66
Плану КМУ
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модулів у програму базової підготовки та курсів підвищення кваліфікації
офіцерів поліції. 

До  складу  міжвідомчої  робочої  групи  із  запуску вказаного  вище
спільного  проекту   ввійшли  працівники  профільних  департаментів
Національної  поліції  України,  у  тому  числі  ювенальної  превенції  як
основної служби, відповідальної з роботу з дітьми.

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

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

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

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,  МВС
візьме участь у його опрацюванні в установленому порядку.

П.п.  7  п.  66
Плану КМУ

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

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня
2017  року  № 357  «Про  утворення  Міжвідомчої  координаційної  ради  з
питань  правосуддя  щодо  неповнолітніх»  заступник  Голови  –  керівник
патрульної поліції НПУ Фацевич О.В.  включений до складу зазначеної
координаційної ради з метою запровадження міжінституційної платформи
для системного обговорення та вирішення проблемних питань правосуддя
щодо неповнолітніх, прийняття узгоджених рішень, що відповідатимуть
інтересам дитини. 

До  складу  міжвідомчої  робочої  групи  ввійшли  працівники
управління ювенальної превенції ДПД Національної поліції України, які
взяли  участь  у  підготовці  проекту  Стратегії  реформування  системи
юстиції  щодо  неповнолітніх,  розробленого  за  участю  експертів
канадського  проекту  технічної  допомоги  «Реформування  системи
кримінальної  юстиції  щодо неповнолітніх в  Україні»,  який реалізується
Агрітім Канада за підтримки Уряду Канади.

П.п.  2  п.  71
Плану КМУ

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

Національна
поліція

До  кінця  IV
кварталу  2016
року

31 серпня 2017 року між Міністерством внутрішніх справ України,
Національною  поліцією  України,  Дитячим  Фондом  ООН  (ЮНІСЕФ)  в
Україні та Agriteam Canada підписано Меморандум  про взаєморозуміння
щодо впровадження ініціативи із співробітництва в галузі захисту дітей.

П.п.  5  п.  74
Плану КМУ
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громадянського  суспільства  функцій  щодо
профілактики  та  превенції  дитячої
злочинності.

В  рамках  Меморандуму  пердбачена  розробка  і  тестування  навчальних
програм по роботі з дітьми, що будуть включені в програми підготовки
співробітників  Національної  поліції  України.  Буде  переглянуто
функціональне  навантаження  спеціалізованих  підрозділів  поліції  та
розробку неформальних механізмів взаємодії поліцейських із дітьми для
попередження дитячої злочинності та вчинення злочинів проти дітей.

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

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), розроблений Міністерством
юстиції України. 

Проект відкликано 14.04.2016.

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).

 Законопроект  прийнято  Верховною  Радою  України  в  першому
читанні 15.11.2016.

Водночас  до  МВС  листом  з  Міністерства  юстиції  України  від
12.12.2016   №  9454/12/25-16  надійшов  на  погодження  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».  Національна
поліція  України зауважень та пропозицій до вказаного законопроект не
висловила. 

У  березні  2017  року  відповідно  до  листа  Міністерства  юстиції
України від 27.02.2017 № 1953/12/26-17 Національною поліцією України у
межах  компетенції  опрацьовано  та  погоджено  без  зауважень  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»,  розроблений
Міністерством юстиції України, про що поінформовано МВС.

Відповідно  до  листа  Мінюсту  від  27.02.2017  взято  участь  у
погодженні  проекту  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких

П.п.  1  п.  77
Плану КМУ
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законодавчих  актів  України  у  зв’язку  з  ратифікацією  Конвенції  Ради
Європи  про  захист  дітей  від  сексуальної  експлуатації  та  сексуального
насильства».

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

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,  буде  взято  участь  у  його  опрацюванні  в
установленому порядку.

П.п.  1  п.  78
Плану КМУ

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

ДСНС,
Національна
поліція, ГУ
НГУ, ДЮЗ,

ДФППМОВМ

До  кінця  IV
кварталу  2016
року

З  метою  розв'язання  питання  планування  заходів  з  евакуації
населення  розроблено  Методику  планування  заходів  з  евакуації,
затверджену  наказом  МВС  від  10.07.2017  №  579,  зареєстрованим  у
Міністерстві  юстиції  України  1  серпня
2017 р. за № 938/30806, в якій окремим розділом відображено особливості
планування евакуації людей з зони збройних конфліктів.

Конкретні заходи щодо проведення евакуації  визначаються у планах
евакуації  населення,  що розробляються  місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання.

Враховуючи  зазначене,  питання  планування,  організації  і
проведення  евакуації  унормовано  вищезазначеними  нормативно-
правовими актами.

П.п.  2  п.  78
Плану КМУ

80) У  межах  компетенції  взяти  участь  у
розробленні  Мінсоцполітики  проекту
міжвідомчого  нормативно-правового  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  строки,
погоджені  з
Мінсоцполітики,
до  кінця  IV
кварталу  2016
року 

З  метою  розроблення  законодавчих  ініціатив  щодо  соціальних
гарантій  дітям,  які  постраждали  внаслідок  воєнних  дій  і  збройних
конфліктів,  наказом  Міністерства  соціальної  політики  України  від
28.04.2017  №  719  утворено  міжвідомчу  робочу  групу,  до  складу  якої
ввійшли  працівники  Національної  поліції  України,  інших  органів
державної виконавчої влади, громадських організацій.

15.06.2017 узято участь засіданні робочої групи щодо внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 

№ 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини,  яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів».

Водночас  Національною  поліцією  України  в  межах  компетенції

П.п.  4  п.  78
Плану КМУ

21



№

п/п

Зміст заходу
Виконавець

Термін

 виконання

Стан виконання Примітка

1 2 3 4 5 6

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.

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  буде  взято  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

ДПООНД,
Національна

поліція,
АДПС, ДСНС

Через три місяці
після  прийняття
відповідного
нормативно-
правового акта

Національній  академії  Держприкордонслужби  в  межах  вивчення
навчальних  дисциплін  «Адміністративна  відповідальність»,  «Міграційне
право»  та  «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.

П.п. 4 п. 79

Плану КМУ
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поліцейських і державних службовців.

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

ДК,
Національна

поліція,
ДСНС,

ДПООНД

Постійно,
починаючи  з  II
кварталу  2017
року

Департаментом комунікації МВС на офіційному веб – сайті МВС в
період  з  01.01.2017  по  25.09.2017  розміщено  48  публікацій  щодо
забезпечення безпеки та благополуччя дитини.

П.п.  6  п.
79  Плану
КМУ

86) 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.

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

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

Національною  поліцією  України  взято  участь  в  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».

П.п.  1  п.  80
Плану КМУ

Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини

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

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

ДПООНД,
Національна
поліція, ГУ
НГУ, АДПС

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

У  Національній  академії  Держприкордонслужби  з  2017
навчального року запроваджено дисципліну «Права людини» в обсязі 90
годин. Бібліотека академії  забезпечена літературою за напрямом «Права
людини» у відповідності до ліцензійних умов.

П.п.  1  -  2
п. 85

Плану КМУ
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також  укомплектування  такою  правовою
літературою  бібліотечних  фондів  зазначених
вищих навчальних закладів.

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

Науково-педагогічним  складом  кафедри  загальноправових
дисциплін  ДДВУС  були  проведенні  наступні  навчально-методичні
семінари для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх навчальних
закладів:

-  семінар-практикум   на  тему:  «Права  людини  і  громадянина
України  в  умовах  сьогодення»  для  120  вчителів  правознавства
Дніпропетровської  області  (м.  Дніпро).  На  семінарі  з  доповіддю  щодо
актуальних питань сучасного розвитку і стану забезпечення прав людини в
умовах  євроінтеграції,  глобалізації,  становлення  громадянського
суспільства  виступила  завідувач  кафедри  загальноправових  дисциплін,
доктор  юридичних  наук,  професор   Наливайко  Л.Р.  Проблеми
забезпечення прав людини в гендерному розрізі, міжнародних стандартів
недискримінації,  соціальної  справедливості  розкрила  в  своїй  доповіді
професор  кафедри  загальноправових  дисциплін,  кандидат  юридичних
наук, доцент. Грицай І.О.; 

- проведення науково-педагогічними працівниками кафедри спільно
з  викладачами  загальноосвітніх  навчальних  шкіл  бінарних  уроків  на
затверджену правову тематику.

П.п. 3 п. 85

Плану КМУ

90) Забезпечити  введення  до  курсу
обов’язкового  навчання
військовослужбовців  предметів  «Основи
міжнародного  гуманітарного  права»  та
«Основи  прав  людини»,  підготовку
необхідних  навчально-  методичних
матеріалів  для  викладання  відповідних
предметів.

ГУ НГУ,
АДПС,

ДПООНД

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

Наказом  Командувача НГУ від 06.03.2017 № 138З до програм бойової та
спеціальної  підготовки  підрозділів  НГУ  включені  предмети  навчання
«Основи міжнародного гуманітарного права» та «Основи прав людини»
для курсантів (слухачів) набору 2017 року.

П.п. 4 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

ГУ НГУ,
АДПС,

Національна
поліція, ДСНС,

ДПООНД

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

02.08.2017  року  Національною  поліції  спільно  з  Міжнародним
Комітетом  Червоного  Хреста  проведено  семінар  для  слідчих  та
начальників ІТТ в Донецькій області  на тему «Міжнародне гуманітарне
право  та  міжнародні  правила  і  стандарти  правоохоронної  діяльності»
(аудиторія 30 чоловік).

П.п. 4 – 5, 8
п. 85

Плану КМУ
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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.

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

ДПООНД,
Національна
поліція, ГУ

НГУ, АДПС,
ДСНС

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

Навчальним  закладам  цивільного  захисту  під  час  підготовки  до
нового 2017/2018 навчального року рекомендовано внести до варіативної
складової  навчальних  планів  блока  соціально-гуманітарних  дисциплін
окремі теми з вивчення міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав
людини, зокрема щодо:

захисту від дискримінації (Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх
форм  расової  дискримінації  (1965  р.),  Конвенція  про  боротьбу  з
дискримінацією в галузі освіти (1960 р.);

прав,  пов'язаних  із  громадянством  (Конвенція  про  скорочення
безгромадянства (1961 р.), Конвенція про статус апатридів (1954 р.);

права  на життя,  свободу і  особисту недоторканність,  на повагу  до
гідності  та  інші  особисті  права  людини  (Конвенція  про  попередження
злочинові  геноцид  та  покарання  за  нього  (1948  р.),  Конвенція  про
боротьбу  з  торгівлею  людьми  та  з  експлуатацією  проституції  третіми
особами (1949 р.);

права на працю та інші економічні і соціальні права  (Конвенція про
сприяння  зайнятості  і  захист  від  безробіття  (1988  р.),  конвенції
Міжнародної Організації Праці (конвенція № 52 "Про щорічні оплачувані
відпустки", № 95 "Про охорону заробітної плати");

культурних,  екологічних та деяких інших прав людини  (Конвенція
про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.);

прав жінок і дітей (Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації
щодо жінок (1979 р.), Конвенція про права дитини (1989 р.);

прав затриманих, заарештованих, засуджених і принципи правосуддя
(Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують  гідність,  видів  поводження і  покарання (1984 р.),  Основні
принципи поводження з в'язнями (1990 р.);

прав  людини  під  час  збройних  конфліктів  (Декларація  про  захист
жінок і  дітей за надзвичайних обставин і  в  період збройних конфліктів
(1974 р.), Женевська конвенція про захист цивільного населення під час
війни (1949 р.).
Крім  цього,  вивчення  окремих  тем  щодо  дотримання  прав  людини

П.п. 9 п. 85
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передбачено  під  час  проведення  підготовчих  заходів  з  організації
підвищення  кваліфікації  державних  службовців,  осіб  начальницького
складу  та  працівників  ДСНС,  що  відповідно  до  наказу  ДСНС  від
23.12.2016 № 689 буде проведено у період з 30 жовтня по 10 листопада
2017 року на  базі  Інституту державного управління  у  сфері  цивільного
захисту.

У  Національній  академії  НГУ  до  навчальних  програм  введені
окремі теми стосовно прав людини, а саме:

1)  розроблені  та  впроваджені  у  навчальний  процес  модулі
навчальних дисциплін, у яких розглядається гендерна тематика:

- для усіх спеціальностей

для  підготовки  слухачів  магістратури  «Управління  соціальними
процесами у військових колективах» (ЗМ 6. Кадрова політика та кадрова
робота  у  Національній  гвардії  України;  ЗМ  7.  Культура  управлінської
діяльності та шляхи удосконалення соціального управління);

для підготовки курсантів 

«Філософські  та  соціологічні  основи  військово-професійної
діяльності» (ЗМ 11. Суспільство та його військова сфера. 

ЗМ 13. Соціологічний аналіз особистості, родини, побуту та образу
життя військовослужбовців);

«Управління соціальними процесами у військових колективах» (ЗМ
1.  Військово-соціальне  управління,  його  специфіка  та  завдання  на
сучасному  етапі  реформування  НГУ.  ЗМ  4.  Управління  військовим
колективом);

«Соціологія» (ЗМ 2. Соціологія середнього рівня);

- для окремих спеціальностей

для підготовки курсантів 

«Основна  іноземна  мова  для  професійної  комунікації»  (ЗМ  3/9
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«Гендерна перспектива у військовій діяльності»);

«Вікова та гендерна психологія»;

«Соціальна  психологія»  (ЗМ  3  «Соціальна  психологія
особистості»).

2)  заплановано  01.03.2018  проведення  науково-методичного
семінару «Соціогуманітарні  та психологічні  аспекти гендерної  політики
України» з залученням випускників 2018 року тактичного та оперативно-
тактичного рівня, офіцерами постійного складу;

3)  підготовлено  та  захищено  13.11.2015  дисертаційну  роботу  на
здобуття  наукового  ступеня  доктора  економічних  наук  з  спеціальності
08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика за
темою  «Методологія  формування  і  розвитку  людських  ресурсів  для
використання  у  службово-бойовій  діяльності»  (автор  –  підполковник
Медвідь М. М.),  у  якій міститься  підрозділ  3.3 «Визначення гендерних
особливостей формування і розвитку людських ресурсів для використання
у службово-бойовій діяльності»;

4) проводиться науково-дослідна робота «Особливості проходження
військової служби військовослужбовцями-жінками у Національній гвардії
України» (шифр «Гендер», номер державної реєстрації 0116U008328).

5). Введено навчальну дисципліну «Основи прав людини ».

6).  До  програми  бойової  та  спеціальної  підготовки  НГУ  введено
дисципліну «Правова підготовка» .

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

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

Забезпечено  проведення  щорічного  оцінювання  та  атестування
особового  складу.  На  підставі  яких  складається  резерв  кандидатів
просування  по  службі.  На  конкурсній   основі  проводиться  розгляд

П.п. 1 п. 86

Плану КМУ

27



№

п/п

Зміст заходу
Виконавець

Термін

 виконання

Стан виконання Примітка

1 2 3 4 5 6

кандидатів на атестаційних (конкурсних) комісіях з визначенням рейтингу
кожного кандидата по підсумкам оцінки знань у професійні діяльності.

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

ДК,
Національна
поліція, ГУ

НГУ, АДПС,
ДСНС, ДМС

Постійно Департаментом  комунікації  МВС  та  Департаментом  комунікації
НПУ  випущено,  в  період  з  23.06.2017  по  25.09.2017,  68  повчальних
сюжетів,  які  розповсюджуються  для  висвітлення  на  центральних
телеканалах.

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.

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.

Організовано розміщення публікацій щодо дотримання прав людини
на офіційних сторінках поліцією охорони у мережі інтернет.

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

Відповідно  до  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України   від  26
серпня 2015 року № 871-р, наказу МВС від 19 жовтня 2015 року № 1262 та

П.п.  1  –  6
п. 87
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розпорядження  командувача  Національної  гвардії  України  тижні  права
проводяться  і  в  Національній  гвардії  України.  Інформація  про  їх
проведення  розміщується  на  офіційному  стайті  НГУ.  З  початку  року
розміщено 5 таких матеріалів.

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 Інститутом державного управління  у сфері  цивільного  захисту  ДСНС з
початку  2017  року  проведено  6  семінарів-  нарад  за  участю  керівників
структурних підрозділів та 7 засідань круглих столів про права і свободи
людини за участю представників НМЦ 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  паспорта
громадянина України";
"Атестація  педагогічних  працівників  як  система  виконання  правових
норм,  спрямованих  на  безперервне  підвищення  рівня  професійної
компетентності педагога";
"Право на щорічні основну та додаткову відпустки";
"Особливості вирішення трудових спорів в судах";
"Трудові  відносини  працівників,  права,  засади  і  гарантії  здійснення
громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці".

У  другому  півріччі  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.

П.п. 3 п. 87

Плану КМУ

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

Національна
поліція, ГУ

НГУ, АДПС,
ДСНС, ДМС,

ДК

Постійно ДМС в межах компетенції  з  25  червня  по  21 вересня   2017 року було
проведено 16 інформаційно-роз’яснювальних заходів з метою поширення
знань  про  права  і  свободи  людини.  Інформація  про  проведені  заходи
висвітлювалась у регіональних та місцевих засобах масової інформації, а
також  на  офіційному  веб-сайті  Державної  міграційної  служби  України.
Зокрема:

П.п. 10 п.
87  Плану
КМУ
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людини. - 3 липня  в УДМС в Чернігівській області на зустрічі  керівників
структурних  підрозділів  управління  із  членом  Чернігівського
громадського  комітету  захисту  прав  людини  –  представником  МОМ  в
області Наталією Куліковою та представниками громадськості обговорено
питання протидії торгівлі людьми.

- 11  липня  у  місті  Дніпро  представниками  Агентства  ООН  у
справах  біженців  разом  з  Посольством  Канади,  партнерською
організацією  «Право  на  захист»  та  за  участі  представників  міграційної
служби області відкрити фотовиставку, яка висвітлює сьогодення біженців
та їхній досвід інтеграції у місцеві спільноти в Україні та Канаді.

- 10 серпня Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім.
М.  Грушевського  у  відділі  соціокультурної  діяльності  відбулася
презентація нового бібліотечного простору для біженців. Ознайомитися та
скористатися усіма можливостями сучасної  бібліотеки мали можливість
представники  із  країн  Іраку,  Сирії,  Афганістану,  Судану,  Саудівської
Аравії  та  Російської  Федерації.  Презентацію  підготовлено  за  сприяння
ГУДМС України у Одеській області.

- 8  вересня  завідувач  Лиманського  МВ  ГУ  ДМС  в  Донецькій
провела з учнями Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
урок щодо популяризації біометричних документів серед молоді.

- 08  вересня  2017  року  відбулось  засідання  консультаційного
центру з питань організації  надання безоплатної правової допомоги при
Миколаївській  обласній  державній  адміністрації,  у  якому  взяли  участь
працівники міграційної служби області. Під час засідання Центру відбувся
прийом громадян Миколаївщини, з питань організації надання безоплатної
правової допомоги населенню.

12  вересня  в  межах  робочої  поїздки  начальник  УДМС  України  у
Київській  області  провів  відкритий  урок  для  учнів  9-11  класів
спеціалізованої  школи «Сузір’я» міста Вишгорода, під час якого зокрема
висвітлювалась роботи у напрямі протидії нелегальній міграції. 

Протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству

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

100) Спільно з Мін’юстом, Мінсоцполітики, МОЗ,
МОН  та  іншими  заінтересованими  органами
державної  влади  здійснити  перевірки
повідомлень, що надійшли до Комітету ООН

Національна
поліція, АДПС,

ДМС

До  кінця  IV
кварталу  2016
року

У Головному слідчому управлінні Національної поліції України у межах
компетенції  опрацьовано  пункт  14  рекомендацій  Комітету  ООН  з  прав
інвалідів  до  першої  періодичної  доповіді  України  про  виконання
Конвенції  ООН  про  права  інвалідів,  які  надійшли  з  Міністерства

П.п.  3  п.  88
Плану КМУ
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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.

соціальної  політики  України,  щодо  вжиття  термінових  заходів  для
розслідування  повідомлень  про  сексуально  жорстоке  поводження,
експлуатацію  та  торгівлю  хлопчиками  і  дівчатками  в  спеціалізованих
установах,  а  також  для  притягнення  до  судової  відповідальності  і
покарання  винних.  Основного  виконавця  заходу  (ДБЗПТЛ  НПУ)
поінформовано (лист ГСУ від 23.06.2016 № 13339/24/3/1-2016). 

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

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

Національна
поліція, АДПС,

ДМС

До  кінця  ІV
кварталу  2018
року

Здійснення ГСУ контролю за станом досудового розслідування у
кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з торгівлею людьми;
за  дотриманням  слідчими  спеціалізації  при  розслідуванні  указаної
категорії кримінальних проваджень. 

У головних управліннях Національної поліції у м. Києві, областях,
Автономній  Республіці  Крим  та  м.  Севастополі  за  розслідуванням
злочинів,  пов’язаних  з  торгівлею  людьми,  закріплено  119  практичних
слідчих.

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».

П.п. 4 п. 88

Плану КМУ

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

Національна
поліція, АДПС,

ДМС

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

Представники МВС в межах компетенції постійно беруть участь у
засіданнях робочих груп з питань протидії торгівлі людьми. 

18  вересня  2017  року  представник  МВС  у  складі  делегації  від
України взяв участь у робочому засіданні 11 Щорічної оглядової наради
ОБСЄ з  проблематики людського виміру:  "Гуманітарні  питання та інші
зобовязання: протидія торгівлі людьми, біженці та переміщенні особи". 

Державною  прикордонною  службою  у  межах  компетенції
забезпечено  участь  представників  оперативних  підрозділів  у

П.п. 5 п. 88

Плану КМУ
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реалізації
Національної
стратегії  у  сфері
прав  людини  на
період  до  2020
року

функціонуванні   міжвідомчої  робочої  групи  з  питань  протидії  торгівлі
людьми. Зокрема протягом ІІІ кварталу 2017 року офіцерами оперативних
підрозділів  ДПС взято  участь  у   засіданнях  робочих  груп  24.06.2017та
25.07.2017.

Представники ДМС беруть участь у всіх заходах, які проводяться в
рамках функціонуванні міжвідомчої координаційної ради (робочої групи)
з  питань  протидії  торгівлі  людьми.  Упродовж  квітня-червня  2017  року
взято  участь  у  засіданнях  робочої  групи  з  питань  удосконалення
законодавства  у  сфері  протидії  торгівлі  людьми.  18  липня  2017  року
представники  апарату  ДМС  взяли  участь  у  засіданні  робочої  групи  з
протидії  торгівлі  людьми,  яке  було  організовано  Мінсоцполітики  під
егідою ОБСЄ з метою обговорення загального міжвідомчого плану заходів
із проведення інформаційно-просвітницьких заходів до Всесвітнього дня
протидії торгівлі людьми.

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

Національна
поліція, АДПС,

ДМС, ДК

Постійно
починаючи  з  ІІІ
кварталу  2016
року

З метою підвищення обізнаності населення та запобігання торгівлі
людьми Міжнародна організація міграції  28 липня 2017 року запустила
оновлений сайт Національної безоплатної гарячої лінії з протидії торгівлі
людьми  та  консультації  мігрантів.  Зазначений  сайт  попереджає  про
загрози торгівлі людьми та інформує про правила безпечної міграції.

На  офіційних  сторінках  МВС  та  ЦОВВ  діяльність  яких
спрямовується  та  координується  Кабінетом  Міністрів  України  через
Міністра  внутрішніх  справ в  межах  компетенції  постійно  проводиться
інформаційні  кампанії  щодо  можливих  ризиків  потрапляння  в  ситуації
насильства, торгівлі людьми та можливості отримання постраждалими від
гендерного насильства та торгівлі людьми комплексної допомоги.

П.п. 6 п. 88

Плану КМУ

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 Станом  на  15.09.2017  року  Мінсоцполітики  статус  особи
постраждалої від торгівлі людьми   присвоєно 143 особам. 

Адміністрацією  Державної  прикордонної  служби  разом  з
оперативними  підрозділами  продовжує  підтримання  взаємодії  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.

На  сьогодні  НПУ  спільно  з  Мінсоцполітики  здійснюється
виконання  заходів  Державної  соціальної  програми  протидії  торгівлі
людьми  на  період  до  2020  року,  затвердженої  постановою  Кабінету

П.п. 2 п. 89

Плану КМУ
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Міністрів  України  від  24  лютого  2016  року  №  111,  яка  передбачає
виявлення  та  ідентифікацію  жертв  торгівлі  людьми  та  надання  їм
допомоги.

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

ДПООНД,
Національна

поліція

ГПУ

Починаючи з IV
кварталу  2016
року

За  інформацією  наданою  Генеральною  прокуратурою  з  метою
підвищення  професійного  рівня  прокурорів  стосовно  особливостей
здійснення  кримінального  провадження  щодо  торгівлі  людьми,  з
приділенням особливої уваги відновленню та захисту прав постраждалих,
у Національній академії прокуратури України у II кварталі 2017 року під
час  підвищення  кваліфікації  прокурорів  місцевих  та  регіональних
прокуратур проводились тренінги «Процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми».
Також  співробітники  Національної  академії  прокуратури  України
приймали участь у:
-  роботі  міжнародного  семінару  «Актуальні  питання  діяльності  органів
прокуратури у галузі
міжнародного  співробітництва»  за  сприяння  проекту  Ради  Європи
«Подальша  підтримка  реформи  кримінальної  юстиції  в  Україні»  з
доповіддю  «Міжнародне  співробітництво  у  сфері  протидії  торгівлі
людьми» (20 - 21 квітня 2017 року);
XI  Міжвідомчій  науково-практичній  конференції  «Актуальні  питання
боротьби  з  торгівлею  людьми  в  умовах  проведення  антитерористичної
операції (збройного конфлікту)» (18 травня 2017 року).

У 2017 році в головних управліннях Національної поліції у м. Києві,
областях,  Автономній  Республіці  Крим  та  м.  Севастополі  за
розслідуванням злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, закріплено 119
практичних слідчих.

Протягом квітня-червня 2017 року за підтримки Представництва МОМ
в Україні проведено дистанційний навчальний курс  «Протидія торгівлі
людьми: Інтерактивний навчальний курс для працівників правоохоронних
органів України», у тому числі для слідчих Національної поліції України,
закріплених за розслідуванням злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

П.п.  1  п.  91
Плану КМУ

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

Національна
поліція

Постійно В  НПУ  на  постійному  контролі  перебуває  стан  досудового
розслідування  у  кримінальних  провадженнях  про  злочини,  пов’язані  з
торгівлею людьми.

Відповідно до даних ЄРДР протягом 8 місяців 2017 року  слідчими
підрозділами НПУ:

П.п.  1  -  5  п.
93  Плану
КМУ
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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.

-  розпочато  досудове  розслідування  у  160  кримінальних
провадженнях за 233 злочинами;

-  до  суду  з  обвинувальними  актами  направлено  36  кримінальне
провадження за 97 злочинами;

- в 22 кримінальних провадженнях на підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 284
КПК України прийнято рішення про закриття.

В  2  кримінальних  провадженнях  за  12  злочинами,  вчиненими
організованими злочинними групами досудове розслідування закінчено.

З  початку  року  в  провадженні  органів  Національної  поліції
знаходилось  близько  4  тис.  кримінальних  проваджень,  передбачених
статтями   149, 300-303, 332 КК України, з яких 2,3 тис. правопорушень
зареєстровано у звітному періоді. 

Повідомлено про підозру особам, що їх вчинили,                 за 1,7 тис.
кримінальними провадженнями. Заарештовано 99 осіб. 

Досудове розслідування закінчено за 1,4 тис. провадженнями, з яких
підрозділами БЗПТЛ безпосередньо розкрито – 826 або 59,3%.

Упродовж  8  місяців  2017  року  БЗПТЛ  викрито  10  організованих
груп,  які  діяли  на  території  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,
Київської,  Львівської,  Полтавської,  Сумської та Харківської областей (з
транснаціональними зв’язками – 1). Тривалість дій 6 ОГ до одного року,
інші до двох років.

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

Національна
поліція,
ДФОП

Постійні МВС  та  НПУ  забезпечено  співпрацю  з  Мінсоцполітики,
Генеральною  прокуратурою,  Міністерством  юстиції,  а  також
міжнародними організаціями у сфері  протидії торгівлею людьми.

 Представники НПУ взяли участь у зустрічі наглядової ради проекту
«Протидія торгівлі людьми і молоддю в Україні (YCAT)», яка відбулася
04 липня 2017 року у місті Києві.

П.п.  1  п.  95
Плану КМУ

Протидія домашньому насильству

Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення якості надання допомоги жертвам домашнього насильства
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110) У  межах  компетенції  взяти  участь  у
розробленні  Мінсоцполітики  проекту
постанови  Кабінету  Міністрів  України  про
порядок  міжвідомчої  взаємодії  суб'єктів,  які
здійснюють  заходи  з  протидії  домашньому
насильству.

Національна
поліція,  ДЮЗ,
ДФППМОВМ

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики
, упродовж 2016
- 2017 років

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 досягнуті напрацювання та окреслено питання, що потребують
врегулювання відповідним актом Кабінету Міністрів України.

Водночас,  у разі  надходження до МВС відповідного нормативно-
правового акту, його буде опрацьовано в межах компетенції.

П.п.  1  п.  96
Плану КМУ

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

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики,
упродовж 2016 
року

Спільно  з  Міністерством  соціальної  політики  України  розроблено
проект  Закону  України  «Про  ратифікацію  Конвенції  Ради  Європи  про
запобігання  насильству  стосовно  жінок  і  домашньому  насильству  та
боротьбу з цими явищами», «Стамбульська конвенція» (зареєстрований у
Верховній Раді України від 14.11.2016 № 0119).

17.11.2016 Проект Закону надіслано на доопрацювання до Комітету
у закордонних справах ВРУ для підготовки на повторне перше читання.

Подано на розгляд проект Закону «Про ратифікацію Конвенції Ради
Європи  про  запобігання  насильству  стосовно  жінок  і  домашньому
насильству та боротьбу із цими явищами».Реєстр. № 0119 від 14.11.2016.

П.п.  3  п.  96
Плану КМУ

113) У  межах  компетенції  взяти  участь  у
розробленні  Мінсоцполітики  проекту  Закону
України  «Про  запобігання  та  боротьбу  з
домашнім насильством».

Національна
поліція, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики,
упродовж 2016 - 
2017 років

Спільно  з  Міністерством  соціальної  політики  України  розроблено
проект  Закону  України  “Про  запобігання  та  протидію  домашньому
насильству”, (зареєстрований у Верховній Раді України від 20.10.2016 №
5294)  17.11.2016 проект Закону прийнято у першому читанні. На сьогодні
представники Департаменту делеговані до складу робочої групи Комітету
Верховної  Ради України з питань сім’ї,  молодіжної політики,  спорту та
туризму  з  підготовки  проекту  Закону  до  другого  читання  Верховною
Радою України. 

 Подано  на  розгляд   проект  Закону  «Про  запобігання  та  протидію
домашньому насильству».

Реєстр. № 5294 від 20.10.2016.

П.п.  4  п.  96
Плану КМУ

114) У  межах  компетенції  взяти  участь  у
розробленні Мінсоцполітики проектів законів

Національна
поліція, ДЮЗ,

У строки, 
погоджені з 

На даний час Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та

П.п.  5  п.  96
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України  щодо  приведення  законодавства
України  у  відповідність  до  вимог
Стамбульської  конвенції,  зокрема  щодо
внесення змін до Кримінального, Цивільного,
Цивільного процесуального кодексів України,
Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення та інших законодавчих актів
у сфері запобігання домашньому насильству.

ДФППМОВМ Мінсоцполітики,
упродовж 2016-
2017 років

боротьбу з цими явищами» (Стамбульська конвенція) не прийнято. Плану КМУ

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

Національна
поліція, ДНДІ

У  строки,
погоджені  з
Мінсоцполітики
та  МОЗ,
упродовж  2016
року

Відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про  попередження
насильства в сім’ї» 369 осіб, стосовно яких учинено насильство в сім’ї,
направлено до спеціалізованих установ для реабілітації. Водночас 2,8 тис.
осіб, які вчинили насильство в сім’ї, направлено до кризових центрів для
проходження корекційної програми.        

П.п.  3  п.  97
Плану КМУ

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

На профілактичний облік органів Національної поліції поставлено
45,9 тис.  осіб схильних до вчинення насильства  у сім`ї,  яким винесено
офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства у сім'ї. 

4,1 тис. осіб винесено захисний припис після отримання офіційного
попередження про неприпустимість вчинення насильства у сім'ї,

Ініційовано  направлення  542  жертви  насильства  в  сім'ї  до
спеціалізованих установ для реабілітації.

2,8  тис.  осіб,  які  вчинили  насильство  в  сім'ї,  направлено  до
кризових центрів для проходження корекційної програми.  

П.п.  4  п.  97
Плану КМУ

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

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   напрацювання  та  окреслено  коло
питань, що потребують опрацювання та подальші кроки.

П.п.  5  п.  97
Плану КМУ

122) У  межах  компетенції  спільно  з Національна
поліція

У  строки, На сьогодні в державі діють наступні  «гарячі лінії» для громадян, як П.п.  2  п.  98
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Мінсоцполітики,  МОН,  МОЗ,  іншими
заінтересованими  органами  державної  влада
та  обласними  державними  адміністраціями,
міжнародним жіночим правозахисник центром
«Ла  Страда-Україна»,  громадськими
організаціями (за згодою) вжити заходів щодо
забезпечення  діяльності  національної
«гарячої»  ліній  із  запобігання  домашньому
насильству,  торгівлі  людьми  та  тендерної
дискримінації  та  забезпечення  розвитку
локальних «гарячих» ліній.

погоджені  з
Мінсоцполітики
,  упродовж
2016  -  2020
років

ймовірно потрапили в ситуацію торгівлі людьми:
- call-центр Національної поліції 0-800-50-02-02;
- урядова «гаряча лінія» 1545;
- «гаряча лінія» ДБЗПТЛ Національної поліції 063-195-00-58, 098-
481-03-45, 050-023-46-78. 

У травня поточного року за дорученням Департаменту територіальними
підрозділами визначено робочі телефони  для функціонування гарячої
лінії  з протидії  торгівлі людьми та консультування мігрантів з  метою
подальшого перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми
(лист від 27.05.2017 № 865/16/1-2017).

Налагоджено взаємодію з Громадською організацією «Ла Страда –
Україна».  З  метою своєчасного  реагування на факти  насильства  в  сім’ї
функціонує  Національна  «гаряча  лінія»,  де  працівниками  управління
дільничних  офіцерів  поліції  Департаменту  безпосередньо  надаються
відповідні консультації.

Плану КМУ

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

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

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

Національна
поліція, ДМС,
ДСНС, АДПС,

ГУ НГУ,
ДПООНД,

ДЮЗ,
ДФППМОВМ

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

З  метою  виконання  Національного  Плану  дій  з  виконання
резолюції  Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,  мир,  безпека» на період до
2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України №
113-р  від  24  лютого  2016  року,  Національною  поліцією  України
розроблено відповідний план заходів, затверджений наказом № 1118 від
01.11.2016  року,  відповідно  до  якого  НПУ  до  1  лютого  щороку  надає
інформацію  про  стан  виконання  вказаного  Плану  до  Міністерства
внутрішніх справ України та до Міністерства соціальної політики України.

Крім того, наказом Міністра внутрішніх справ України № 65 від 27
січня 2017 року у МВС створено міжвідомчу робочу групу з розроблення
плану  заходів  щодо  імплементації  резолюції  Ради  Безпеки  ООН  1325
«Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року».

На  виконання  вказаних  наказів  у  НПУ  запроваджено  пілотний
проект з реалізації новітніх форм і методів роботи з реагування на факти
вчинення насильства в сім’ї (домашнього насильства).

Вказаний експеримент  передбачає  створення «мобільних груп» з

П.п. 5 п. 99

Плану КМУ
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виключним  реагуванням  лише  на  повідомлення  про  факти  вчинення
насильства  в  сім’ї.  Для  участі  у  вказаних  групах  передбачено  підбір
фахівців  з  різних  підрозділів  (дільничні  офіцери  поліції,  працівники
ювенальної превенції, слідства, карного розшуку та патрульної поліції) та
їх навчання.

Для  запровадження  пілотного  проекту  визначено  територіальні
органи  поліції  Дарницького  управління  поліції  ГУНП  у  м.  Києві,
Малиновського  відділу  поліції  ГУНП  в  Одеській  області  та
Сєверодонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області.

За підтримки офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні на базі
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ проходять
навчання працівників  поліції  які  будуть  залучені  до  роботи  у  вказаних
«мобільних групах».

З  12  червня  цього  року  забезпечено  реалізацію  в  практичну
діяльність вказаного пілотного проекту.

Представники  Національної  поліції  України  увійшли  до  складу
робочої  групи  в  Кабінеті  Міністрів  України  з  питань  імплементації
резолюції  Ради  Безпеки  Організації  об’єднаних  Націй  № 1325  «Жінки.
Мир. Безпека» в секторі безпеки та оборони України.

Працівники  Національної  поліції  України  взяли  участь  в
дослідженні «Оцінка гендерного впливу в реформуванні сектора безпеки і
оборони України» результати якого  були представлені  20  вересня 2017
року в Міністерстві внутрішніх справ України.

Станом  на  30.09.2017  року  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: 
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офіцерського складу - 16%; 

рядового, сержантського та старшинського складу -18%.

Керівні посади займають понад 180 жінок, з яких

в Адміністрації Держприкордонслужби України – 5.

У  кадровому  резерві  висунення  на  керівні  посади  перебуває  81
жінка-офіцер.

В  ГУ  НГУ  введена  посада:  старший  інспектор  (радник  з  питань
психологічної  служби  та  гендерної  політики)  відділу  радників
командувача  НГУ. 

Виданий  наказ  командувача  НГУ  від  07.09.2017  №  580  «Про
створення  робочої  групи  для  впровадження  гендерної  політики  в
діяльність НГУ».

Представники  НГУ  приймали  участь  у  чотирьох  засіданнях
Міжвідомчої робочої групи з виконання резолюції ради Безпеки ООН 1325
на період до 2020 року.

Постійно  проводиться  моніторинг  та  оцінка  стану  справ  в  НГУ
щодо гендерної рівності.

124) 3  метою  підвищення  рівня  правової
обізнаності  населення  щодо  тендерної
рівності,  інформування  про  вимоги
тендерного законодавства України, подолання
тендерних  стереотипів  у  межах  компетенції
спільно  з  Мінсоцполітики  забезпечити
організацію  та  проведення  освітньо-
просвітницьких заходів, зокрема із залученням
засобів  масової  інформації,  спрямованих  на
поширення гендерних знань.

Національна
поліція, ДК

Постійно Національною  поліцією  України  систематично  висвітлюється  на
офіційному  веб-сайті  інформація  про  запобігання  порушенням  прав
людини, викриття фактів торгівлі людьми.  В ІІІ кварталі 2017 року на
офіційному веб-сайті НПУ було розміщено наступні матеріали:

-  13.07.2017  -  "Основою  реформи  поліції  є  тісна  взаємодія  з
громадою та забезпечення прав людини.";

- 01.08.2017 - "Звіт з виконання Національною поліцією України за
I півріччя 2017 року"; 

- 08.08.2017 - "МВС у рамках операції "Мігрант" посилює боротьбу
з нелегальними мігрантами та іноземним криміналітетом";

-  09.08.2017  -  "Інформація  про  "катування"  у  поліції

П.п. 3 п. 102
Плану КМУ
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Тернопільщини не підтвердилася;

 06.09.2017 -  "Костянтин Бушуєв:  "Реформування Голосіївського
управління поліції Києва є логічним продовженням реформ у поліцейській
системі";

-  06.09.2017  -  "Проект  "20  зразкових  відділів  поліції"  -  це
переосмислення взаємин поліції і громади.

Попередження та протидія дискримінації

Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації

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

Національна
поліція, ДЮЗ

До  кінця  ІІ
кварталу  2016
року

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

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

П.п. 3 п. 105
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захворювань з інших видів нанесення шкоди
здоров'ю  в  нормах  Кримінального  кодексу
України,  узгодження  понятійного  апарату
Кримінального  кодексу  України  в  частиш
кваліфікації  різних  форм  та  проявів
нетерпимості,  уніфікації  термінології,
пов’язаної  з  використанням  терміну
«нетерпимість».

«інфікування збудником особливо  небезпечної  інфекційної  хвороби»  та
визначити термін виконання цього заходу до кінця ІV кварталу 2017 року.

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

Національна
поліція, ДМС,
АДПС, ДСНС,

ДК

Постійно Представники МВС та НПУ беруть участь у проведенні брифінгів та
круглих столів, нарад з представниками інших правоохоронних установ,
силових структур, громадських організацій з  питань подолання в країні
проявів ксенофобії та запобіганні злочинам на грунті расової ворожнечі.
Головним слідчим управлінням НПУ спільно з ГО Центр "Соціальна дія" /
Проект "Без  Кордонів" розроблено інформаційні плакати щодо протидії
расовій дискримінації,  боротьби з расизмом, відповідальність за дії,  що
мають ознаки дискримінації  та способи правового захисту для осіб,  які
потерпіли  від  проявів  дискримінації.  Зазначені  плакати  розміщено  у
райвідділках  Поліції,  в  областях,  а  також  місцях  масового  скупчення
людей. 

Державною  слуєбою  з  надзвичайних  ситуацій  проводяться
інформаційно-просвітницькі  заходи,  спрямовані  на  підвищення
обізнаності  особового  складу  у  сфері  запобігання  та  протидії
дискримінації.  Під  час  проведення  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.

До  особового  складу  регіональних  підрозділів  ДСНС  доведені

П.п. 1 п. 106
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номери  телефонів  довіри  МВС  з  питань  звернення  про  подолання
насильства щодо жінок і чоловіків. 

У Галузевій угоді між ДСНС та Профспілкою працівників атомної
енергетики  та  промисловості  України  передбачено  умови,  які  дають
жінкам  можливість  поєднувати  працю  з  материнством,  правовим
захистом,  матеріальною  та  моральною  підтримкою  материнства  і
дитинства, надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам
і матерям

Протягом звітного періоду на офіційному веб-сайті ДМС висвітлено
ряд  матеріалів,  які  стосуються  різних  аспектів  забезпечення  прав
громадян,  рівності  та  недескримінації.  Зокрема  на  сайті  розміщено
матеріали щодо:
- участі  працівників  ДМС  на  чолі  з  Головою  ДМС  Соколюком
М.Ю.  у  другому  засіданні  керівного  комітету  проекту  «Підтримка
управління міграцією та притулком в Україні», який фінансується ЄС та
реалізується  Міжнародною  організацією  з  міграції,  в  особі
Представництва  МОМ  в  Україні,  який  відбувся  19  вересня  2017  року.
Головною метою проекту є приведення процесів управління міграційними
процесами та роботи з шукачами притулку в Україні в відповідність до
європейських  та  міжнародних  стандартів  і  кращих  практик.  Під  час
засідання  учасники  заходу  обговорили  поточний  стан  та  результати
імплементації проекту. Європейська сторона відзначила значний прогрес у
роботі  головних  бенефіціарів  проекту  (ДМС  та  АДПСУ).  Сторони
висловили  переконання  в  успішності  реалізації  зазначеного  проекту  та
підкреслили його важливе значення для міграційної політики України;
- результатів візиту 12-14 вересня 2017 року делегації ДМС до Республіки
Польща, основною метою якого було вивчення досвіду сусідньої держави
в роботі з іноземцями;
-  зустрічі  представників  ДМС  із  делегацією  Ізраїлю,  яка  відбулася
12.07.2017. Під час зустрічі сторони обговорили питання видачі в України
документів,  що  посвідчують  особу  для  виїзду  за  кордон,  ідентифікації
громадян,  іноземців  та  біженців.  Делегацією  Держави  Ізраїль  було
відзначено  значні  досягнення  України  з  питань  оформлення  та  видачі
документів, що підтверджують особу.

134) Спільно  з  Генеральною  прокуратурою
України  (за  згодою),  іншими
заінтересованими  органами  державної  влади,

Національна
поліція,  ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До  кінця  IV
кварталу  2017
року

Національною поліцією 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
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Уповноваженим  Верховної  Ради  України  з
прав  людини  (за  згодою),  громадськими  та
міжнародними  організаціями  (за  згодою)
розробити та видати в установленому порядку
спільний  наказ  МВС  та  Генеральної
прокуратури  України  про  затвердження
Інструкції  щодо  розслідування  злочинів  на
грунті нетерпимості з урахування методології
ОБСЄ.

Міністрів  України  від  23  листопада  2015  р.  № 1393-р,  вказані  пункти
викласти  в  наступній  редакції:  «Спільно  з  Генеральною  прокуратурою
України  (за  згодою)  розробити  та  впровадити  у  практичну  діяльність
методичні  рекомендації  «Особливості  розслідування злочинів,  учинених
на ґрунті нетерпимості».

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

Національна
поліція

До  кінця  IV
кварталу  2018
року

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

П.п. 4 п. 109
Плану КМУ

Забезпечення прав учасників антитерористичної операції

Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції

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

УСУАТО,
УМЗР,

Національна
поліція, ГУ

НГУ, АДПС,
ДСНС

У  строки,
погоджені  з
Мшсоцполітики,
до  кінця  2020
року

Порядок  ведення  Єдиного  реєстру  учасників  антитерористичної
операції затверджено наказом Мінсоцполітики від 06.02.2015 № 114, який
зареєстровано в Мін’юсті 24.02.2015 за №211/26656.

Головним центром кадрового забезпечення Держприкордонслужби
України  створено  та  ведеться  реєстр  учасників  антитерористичної
операції, у тому числі тих, що отримали важкі поранення або інвалідність
унаслідок участі в бойових діях на сході України.

Упродовж місяця з моменту прийняття рішення комісією про надання
статусу учасника бойових дій (учасник війни), інформація встановленим
порядком подається до Державної служби у справах ветеранів війни та
учасників  АТО  для  внесення  до  Єдиного  реєстру  учасників
антитерористичної операції.

П.п. 9 п. 119
Плану КМУ
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Захист прав внутрішньо переміщених осіб

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

Звільнення заручників та відновлення їх прав

Звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації

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

ДК,
Національна
поліція, ГУ
НГУ, АДПС

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

Департамент  комунікації  НПУ  у  межах  компетенції  активно
підтримує  інформаційну  кампанію  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  у  разі  отримання  інформації  від  офіційних  джерел,  що
уповноважені здійснювати міжнародні відносини у сфері правопорядку.

П.п.  1  –  2
п. 124

Плану КМУ

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

Забезпечення реалізації та захисту прав громадян України

157) Спільно  з  Мінінфраструктури,  МОЗ,  МОН,
Мінсоцполітики, ДПтС, військово-цивільними
адміністраціями  Донецької  та  Луганської
областей  забезпечити  розроблення  дієвого
механізму  масової  евакуації  населення
Донецької  та  Луганської  областей  та  інших
міст у разі проведення можливих бойових дій,
зокрема розроблення та затвердження планів
евакуації  населення  з  районів  можливих
бойових  дій,  проведення  інвентаризації  та
оснащення  захисних  споруд  цивільного
захисту, систематичне проведення навчання з
цивільного  захисту  населення,  передбачення

ДСНС,
Національна
поліція, ГУ
НГУ, ДЮЗ,

ДФППМОВМ

До  кінця  IV
квартал 2016 р.

З  метою  розв'язання  питання  планування  заходів  з  евакуації
населення,  розроблено  Методику  планування  заходів  з  евакуації,
затверджену  наказом  МВС  від  10.07.2017  №  579,  зареєстрованим  у
Міністерстві  юстиції  України
1 серпня 2017 р. за № 938/30806, в якій окремим розділом відображено
особливості планування евакуації людей з зони збройних конфліктів.

Конкретні заходи щодо проведення евакуації  визначаються у планах
евакуації  населення,  що розробляються  місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання.

На  сьогодні  технічна  інвентаризація  захисних  споруд  цивільного
захисту (далі – захисні споруди), як об'єктів нерухомого майна в Україні,
проведена  на  65  %,  зокрема
на 67 % захисних споруд, що розташовано на підконтрольних українській

П.п. 6 п. 130
Плану КМУ
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можливості  залучення  транспорту  для
евакуації,  створення  необхідних  запасів
палива та резерву транспортних засобів.

владі територіях Донецької області, та 28 % – Луганської області.
Відповідно  до  доручення  Прем'єр-міністра  України

від  15.02.2017  №  4929/1/1-17  центральними  та  місцевими  органами
виконавчої  влади,  підприємствами,  установами  та  організаціями
здійснюються  заходи щодо завершення до  кінця  2018 року  проведення
технічної інвентаризації захисних споруд.

З  метою  належної  організації  заходів  зі  створення  та  утримання
захисних  споруд  Урядом  затверджено  постанову  Кабінету  Міністрів
України  від  10  березня  2017  р.  №  138  "Деякі  питання  використання
захисних споруд цивільного захисту". На виконання вимог цієї постанови
ДСНС розроблено проект наказу МВС "Про затвердження Інструкції щодо
утримання,  експлуатації  та  організації  обліку фонду  захисних  споруд
цивільного захисту", а також проект змін і доповнень до ДБН В 2.2.5-97
"Будівлі і споруди. Захисні споруди цивільної оборони". 

Відповідно до вимог Кодексу утримання захисних споруд, зокрема і
їх  оснащення,  здійснюють  їх  балансоутримувачі  за  рахунок  власних
коштів.

Систематично  проводиться  навчання  населення  діям  у
надзвичайних ситуаціях  та  керівного  складу і  фахівців,  діяльність  яких
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. №
444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях", від 23 жовтня 2013 р. № 819 "Про затвердження
Порядку  проведення  навчання  керівного  складу  та  фахівців,  діяльність
яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту", зокрема, протягом ІІІ  кварталу 2017 року в Донецькій області
навчання з  питань  цивільного  захисту  пройшли 310  осіб,  в  Луганській
області – 170 осіб

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

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

158) Забезпечити  розроблення  та  подання  на
розгляд  Кабінету  Міністрів  України  проекту
закону про внесення змін до Законів України
“Про  правовий  статус  іноземців  та  осіб  без
громадянства”,  “Про  біженців  та  осіб,  які

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До  кінця  IV
квартал 2016 р.

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  заінтересованих

П.п. 1 п. 131
Плану КМУ
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потребують  додаткового  або  тимчасового
захисту”, яким визначено поняття інтеграції, її
принципи, категорії мігрантів, які підпадають
під  інтеграційні  заходи,  сфери,  у  яких
проводиться інтеграція, індикатори для оцінки
успішності  політики  інтеграції,  центральний
орган  виконавчої  влади,  відповідальний  за
формування  та  реалізацію  політики  у  сфері
інтеграції мігрантів.

державних органів на опрацювання та погодження.

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

ДМС До кінця I 
квартал 2017 р.

Розробником  не  враховано  пропозицію  ДМС  щодо  зміни
формулювання  заходу.  Пілотний  проект,  результати  якого  планується
поширювати, реалізується у ЦНАПі м. Луцька в рамках транскордонного
співробітництва  за  підтримки  Республіки  Польща  без  будь-якого
залучення ДМС. На запит ДМС від 04.02.2016 № 8-679/1-16 щодо надання
інформації  про  кращі  світові  практики  щодо  утворення  інформаційно-
консультаційних  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,  що
ними надаються, у межах визначених законодавством повноважень.

П.п. 3 п. 131
Плану КМУ

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

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця II 
кварталу  2016 р.

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).  На  даний  час  законопроект
доопрацьовується  з  урахуванням  зауважень,  висловлених  у  ході  його
розгляду на засіданні  Комітету ВРУ з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин.

П.п. 4 п. 131
Плану КМУ
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162) Забезпечити за участю Мінфіну, Мін’юсту та
МЗС розроблення проекту постанови Кабінету
Міністрів  України  з  метою  врегулювання
механізму  визначення  (документування)
статусу особи без громадянства

ДМС, ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця II 
кварталу  2016 р.

Розроблення  проекту  постанови  буде  можливим  після  прийняття
Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

П.п. 5 п. 131
Плану КМУ

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.

ДМС,
Національна
поліція, АДПС

Упродовж 2016 
року 

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

П.п. 14 п. 
131 Плану
КМУ

172) провести тренінги для співробітників ДМС та
центрів  з  надання  безоплатної  правової
допомоги  щодо  ідентифікації  та  наданні
правової допомоги особам без громадянства.

ДМС Упродовж 2016 -
2017 років 

Проведення таких тренінгів буде актуальним після прийняття Закону
України  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  правовий  статус
іноземців та осіб без громадянства» та затвердження Кабінетом Міністрів
України  порядку  розгляду  заяв  про  отримання  статусу  особи  без
громадянства.

П.п. 15 п. 
131 Плану
КМУ

174) Спільно  з  Мінсоцполітики,  МОН,  МОЗ,
іншими заінтересованими органами державної
влади забезпечити розроблення та подання на
розгляд  Кабінету  Міністрів  України  проекту
закону про внесення змін до Закону України
“Про  біженців  та  осіб,  що  потребують
додаткового  або  тимчасового  захисту”,  які
передбачають  систему  індивідуальних
інтеграційних заходів для біженців та осіб, що
потребують  додаткового  захисту,  фінансову
підтримку  біженців  за  умови  виконання
індивідуальних інтеграційних планів тощо.

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця 2018 
року

ДМС  розроблено  проект  закону  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
заінтересованих державних органів на опрацювання та погодження (лист
ДМС від 24.04.2017 № 8-2325/1-17). На цей час не отримано погодження
від Мінфіну та МОН.

П.п. 17 п. 
131 Плану 
КМУ

175) Спільно  з  Мінсоцполітики,  МОН,  МОЗ,
іншими заінтересованими органами державної
влади  утворити  центри  соціальної  інтеграції
для  біженців  та  осіб,  які  потребують
додаткового  захисту,  мігрантів  з  метою
надання  комплексу  послуг  з  інтеграції  та
соціально-психологічної адаптації.

ДМС До кінця 2018 
року

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.м.  Києві,
Харкові та Одесі. На даний час проект нормативно-правового акта, що був
погоджений  заінтересованими  центральними  та  місцевими  органами
виконавчої  влади,  надіслано  до  Мін’юсту  для  проведення  правової
експертизи.

П.п. 18 п. 
131 Плану 
КМУ

176) У  межах  компетенції  взяти  участь  у
забезпеченні  розроблення  та  впровадження

ДМС До кінця ІІ 
кварталу 2017 

За  фінансової  підтримки  Агенції  УВКБ  ООН  в  Україні  тиражем  1000
примірників видано навчальний посібник «Українська мова для іноземців»

П.п. 19 п. 
131 Плану 
КМУ
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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.

року 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). 

177) У  межах  компетенції  взяти  участь  у
забезпеченні  розроблення  та  впровадження
МОН  повного  навчально-методичного
комплексу для вивчення української мови як
іноземної  на  спеціальних курсах  мігрантами,
біженцями, особами, які отримали додатковий
захист.

ДМС До кінця ІІ 
кварталу 2017 
року

П.п. 20 п. 
131 Плану 
КМУ

178) У  межах  компетенції  взяти  участь  у
забезпеченні  запровадження  МОН  видачі
відповідного  документа  (сертифіката)  про
успішне  закінчення  курсів  вивчення
української  мови  як  іноземної,  який
визнаватиметься  у  процедурах  щодо
прийняття до громадянства України.

ДМС До кінця ІІ 
кварталу 2017 
року

У разі надходження проекту відповідного нормативного документа
про  запровадження  МОН  видачі  документа  (сертифіката)  про  успішне
закінчення  курсів  вивчення  української  мови  як  іноземної,  який
визнаватиметься у процедурах щодо прийняття до громадянства України,
ДМС в межах компетенції візьме участь у його опрацюванні

П.п. 21 п. 
131 Плану 
КМУ

180) Спільно  з  Мінсоцполітики,  МОН,  іншими
заінтересованими  органами  державної  влади
забезпечити  розроблення  та  подання  на
розгляд  Кабінету  Міністрів  України  проекту
закону про внесення змін до Закону України
«Про  громадянство»  з  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

До  кінця  2016
року

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.
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.

Вирішення проблеми щодо передбачення права іноземців та осіб без
громадянства,  яких  визнано  в  Україні  особами,  які  потребують
додаткового  захисту,  на  отримання  громадянства  України,  потребує
комплексного  вирішення  шляхом  внесення  змін  до  імміграційного
законодавства України, у першу чергу – до законів України «Про біженців
та осіб,  які  потребують додаткового або тимчасового  захисту» та «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства». 

П.п. 2 п. 132
Плану КМУ

181) У  межах  компетенції  взяти  участь  у ДМС, ДЮЗ, До кінця ІІІ У  рамках  опрацювання  пропозиції  Мінрегіону  щодо  виключення П.п. 3 п. 132 
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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.

ДФППМОВМ кварталу 2016 
року

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. 

Плану КМУ

182) Спільно  з  Мінсоцполітики  та  іншими
заінтересованими  органами  державної  влади
забезпечити  розроблення  та  подання  на
розгляд  Кабінету  Міністрів  України  проекту
закону про внесення змін до Законів України
“Про  основи  соціального  захисту  бездомних
осіб  і  безпритульних  дітей”,  “Про  свободу
пересування  та  вільний  вибір  місця
проживання  в  Україні”,  “Про  Єдиний
державний  демографічний  реєстр  та
документи,  що  підтверджують  громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус”  та  проектів  інших  нормативно-
правових актів, що регулюють питання місця
перебування/проживання,  з  метою
розроблення спеціального порядку реєстрації
місця  проживання  для  біженців  та  осіб,  які
потребують додаткового захисту, за окремою
(спрощеною) процедурою або за визначеними
ДМС  адресами,  а  також  розроблення  та
прийняття  в  установленому  порядку проекту
нормативно-правового  акта,  що  регулює

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця II 
кварталу 2016 р.

Питання потребує додаткового вивчення у зв’язку із запровадженням
нової  системи  реєстрації  місця  проживання  органами  місцевого
самоврядування,  починаючи  з  квітня  2016  року.  ДМС  ініційовано
створення робочої групи у рамках якої можливо здійснити опрацювання
вказаного питання

П.п. 4 п. 132
Плану КМУ
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питання  діяльності  центру  обліку  бездомних
громадян.

183) Забезпечити  розроблення  та  подання  на
розгляд  Кабінету  Міністрів  України
законопроекту про внесення змін до статей 26
—30  Закону  України  “Про  правовий  статус
іноземців  та  осіб  без  громадянства”,
передбачивши  необхідність  аналізу  умов
приймаючої  сторони  (країни  походження,
країни постійного проживання чи перебування
або  третьої  безпечної  країни)  в  рамках
процедури  примусового  повернення  та
примусового видворення.

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 для використання у роботі з мігрантами
при прийнятті рішень відповідно до статей 26-30  «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства».

П.п. 6 п. 132
Плану КМУ

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

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця 2016 р. ДМС  вносила  пропозицію  виключити  цей  пункт,  оскільки всі
категорії  іноземців  та  осіб  без  громадянства  на  даний  час  можуть
урегулювати свій статус у рамках діючого законодавства.

П.п. 6 п. 132
Плану КМУ

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

ДМС До кінця IV 
кварталу 2017 р.

Виконання  цього  пункту  буде  можливим  після  введення  в
експлуатацію  Пункту  тимчасового  розміщення  біженців  у  м. Яготині
(Київська область). Наказом ДМС України від 07.08.2017 № 206 ПТПІ у 
м. Яготин уведено в експлуатацію з 09.08.2017 і заселено 1-го іноземця.
Заселення кожного іноземців та ПТРБ відбувається через консультації з
місцевою  громадськістю.  Тому  дане  питання  буде  вирішено  по  мірі
налагодження діалогу з місцевою громадою.

П.п. 12 п. 
132
Плану КМУ

188) Забезпечити  розроблення  та  подання  на
розгляд  Кабінету  Міністрів  України  проекту
закону про внесення змін до статті  8 Закону
України  “Про  статус  біженців  та  осіб,  які

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця 2016 р. 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

П.п. 1 п. 133
Плану КМУ
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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.

питання щодо можливого внесення відповідних змін до статті 8 Закону.

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

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця 2016 р. ДМС  вносила  пропозицію  виключити  цей  пункт,  оскільки  аналіз
практики видачі посвідчень біженця у європейських країнах показує, що
такі документи видаються у середньому строком на п’ять років і їх термін
дії не прив’язаний до документів, що видаються громадянам цих держав.
У  випадку  надання  іншої  інформації  з  цього  питання,  ДМС  готова  її
вивчити додатково та вносити відповідні зміни

П.п. 2 п. 133
Плану КМУ

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

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця 2016 р. ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт,  оскільки вказана
стаття  Закону  не  містить  обмежень  щодо  подання  заяви  про  визнання
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

П.п. 4) п. 133
Плану КМУ

192) Спільно  з  Мінсоцполітики  забезпечити
розроблення та подання на  розгляд Кабінету
Міністрів  України  проекту  Закону  щодо
врегулювання  проведення  міграційної
амністії, в якому враховано осіб, що отримали

ДМС,  ДЮЗ,
ДФППМОВМ

До кінця I 
кварталу 2017 р.

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

П.п. 5) п. 133
Плану КМУ
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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.

опрацювання та узгодження дійшли висновку щодо передчасності  такої
кампанії.  У  звітному  періоді  ДМС  надіслано  листи  до  Адміністрації
Держприкордонслужби,  Національної  поліції,  Служби  безпеки  України,
Міністерства соціальної політики України  з метою отримання інформації
про  позицію  цих  відомств  щодо  ініціювання  проведення  міграційної
амністії  в  Україні  з  визначенням  категорій  іноземців  та  осіб  без
громадянства,  до  яких вона могла б  бути  застосована.  За  результатами
висловлених  позицій  вбачається,  що  в  умовах  глобальної  міграційної
кризи,  складної  соціально-економічної  ситуації  в  Україні  та  тимчасової
окупації частини території України заходи щодо проведення міграційної
амністії є передчасними.

Начальник Управління моніторингу дотримання прав людини МВС України Н.Л. Бородич
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