
Додаток 

до листа МВС України 

від ________ 2017 №_____/37-2017 

Звіт 

про стан виконання у ІV 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 Станом на 01.12.2017 слідчими органами Національної поліції 

розпочато 5021 кримінальне провадження за фактами зникнення безвісти 

громадян, що мало місце з початку антитерористичної операції, з яких на 

території Донецької області – 3656, Луганської – 1365, та 2954 

кримінальних провадження за фактами викрадення чи захоплення 

громадян, з яких 1978 - на території Донецької області, 976 - Луганської. 
У період з 01.04.2014 по 01.12.2017 за результатами досудового 

розслідування на підставі статті 284 (Закриття кримінального 

провадження та провадження щодо юридичної особи) КПК України 

слідчими Національної поліції за погодженням з органами прокуратури 

закрито 3347 кримінальних проваджень за фактами зникнення громадян 

(Донецька область – 2481, Луганська – 866) та 776 - за фактами 

викрадення чи захоплення громадян (Донецька область – 626, Луганська – 

150). 

У двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами 

зникнення безвісти громадян, та у 96 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 у двох кримінальних провадженнях за 

фактами 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. 

П.п. 2 п. 1 
Плану КМУ 
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На сьогодні в інших кримінальних провадженнях указаної 

категорії з урахуванням ситуації, яка склалася на території Донецької та 

Луганської областей, проводяться можливі слідчі (розшукові) дії, 

спрямовані на встановлення всіх обставин учинення зазначених 

кримінальних правопорушень.  

З метою вдосконалення роботи з питань зникнення безвісти та 

викрадення громадян, ідентифікації невпізнаних трупів підготовлено та 

направлено до Головного управління Національної поліції  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 

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  
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(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. 

Питання негайного внесення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань відомостей про безвісне зникнення, викрадення або 

потрапляння в полон громадян, організація відбору зразків біологічного 

походження в близьких осіб зазначених громадян та призначення 

молекулярно-генетичної експертизи відноситься до компетенції органів 

досудового розслідування.  

З метою підвищення ефективності розшуку осіб затверджено наказ 

Національної поліції  

від 02.02.2016 № 88 «Про забезпечення ефективності розшукової роботи 

підрозділів кримінальної поліції», в якому зазначено про негайне, 

протягом доби, внесення до ІІПС фактів безвісного зникнення громадян та 
проведення першочергових заходів з їх розшуку.  

В подальшому організація розшуку здійснюється згідно Інструкції з 

організації розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які 

ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих 

осіб та встановлення осіб невпізнаних трупів, затвердженою наказом МВС 

від 05.01.2005 № 3дск. 

З метою вдосконалення роботи з розшукової роботи на території 

проведення АТО, ГСУ НП підготовлено доручення від 02.12.2016  

№ 13254/02/24-2016 «Про вдосконалення роботи з розслідування 

зникнення безвісти, викрадення громадян та ідентифікації невпізнаних 

трупів, виявлених на території проведення АТО», згідно якого оновлено 
робочі групи ГУНП в областях та місті Києві з прийому звернень про 

безвісне зникнення і викрадення громадян у зоні проведення АТО, 

організації відібрання біологічних зразків у родичів безвісно зниклих осіб 

та ідентифікації невпізнаних трупів. 

Відповідно до п. 6 розділу XVII Інструкції про організацію 

оперативно-розшукової діяльності та негласної роботи оперативними 

підрозділами НП, при надходженні матеріалів на оголошення в розшук 
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осіб, які переховуються від органів влади, досудового розслідування, 

прокуратури, суду, а також заяв і повідомлень про безвісне зникнення 

громадян, оперативний працівник упродовж доби заповнює та надає до 

інформаційного підрозділу облікові документи на розшукувану особу, з 

позначкою «Без заведення ОРС». 

 

За інформацією наданою Генеральною прокуратурою України 
Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове 
розслідування у кримінальному провадженні №12014060020003033 за 
фактами вчинення на території Донецької та Луганської областей членами 
терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» убивств, жорстокого 
поводження з полоненими і цивільним населенням, що полягає в 
застосуванні тортур, мордування, вигнання цивільного населення для 
примусових робіт і розграбування національних цінностей на окупованій 
території Донецької і Луганської областей. Установлено, що у 2014-2015 
роках бойовиками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», 
контрольованими керівництвом збройних сил РФ, на окупованих 
територіях Донецької і Луганської областей створено понад 40 таборів та 
інших місць незаконного утримання захоплених українських 
військовослужбовців і цивільних осіб, у тому числі журналістів, 
волонтерів, місцевого населення. На даний час виявлено понад 3 тисячі 
осіб, яких незаконно позбавили волі і утримували члени терористичних 
організацій. Установлено, що в окремих місцях зі створеною системою 
охорони, конвоювання та примусового виконання ними важких робіт 
одночасно утримувалося від 200 до 300 осіб незалежно від статі. Майже 
всі вказані особи у порушення Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, будучи позбавленими волі, зазнавали жорстоких 
тортур, побиття, катування та убивств. Заручники утримувалися у 
непридатних для цього приміщеннях, позбавлялися харчування, води, 
можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної 
допомоги. 

Допитані як потерпілі понад 600 осіб, які безпосередньо 
утримувались у полоні, зазнали тортур, катування та нелюдського 
поводження з боку представників терористичних організацій, показали, 
що, під час перебування їх у місцях незаконного утримання до них 
застосувалися різні методи і способи тортур та жорстокого поводження, 
зокрема: нанесення побоїв, у т.ч. із застосуванням гумових кийків, 
спортивного спорядження (ключками для гольфу), прикладів автоматів, 
битків та інших пристосованих для нанесення ударів предметів; тортури із 
застосуванням електричного струму, газових горілок, електричних прасок; 
спричинення колотих та різаних ран; вирізання ріжучими предметами на 
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різних частинах тіла свастики; відрізання кінцівок, пальців рук та вух; 
спричинення численних опіків шляхом гасіння об тіло полонених 
недопалків цигарок; спричинення тілесних ушкоджень шляхом відстрілу 
гумових куль із травматичної зброї; спричинення вогнепальних поранень 
шляхом прострелення кінцівок із вогнепальної зброї; спричинення 
численних переломів ребер шляхом нанесення ударів руками і ногами, 
перебиття пальців рук молотками та іншими предметами; надання 
полоненим їжі з додаванням в неї небезпечних для здоров’я хімічних 
речовин, а також примушування шляхом фізичного насильства вживати як 
їжу паливно-мастильних матеріалів. Відповідно до показань потерпілих 
вони були очевидцями вбивств полонених шляхом нанесення їм тяжких 
тілесних ушкоджень, застосування вогнепальної зброї, шляхом моріння 
голодом і ненадання питної води. На цей час встановлено 5 таких убивств. 

Прикладом є вбивство військовослужбовця Збройних Сил України 
Броневицького Ігоря. Встановлено, що 21.01.2015 бойовики у складі 
незаконних збройних формувань терористичної організації «Донецька 
народна республіка»: «Спарта» - під командуванням бойовика з позивним 
«Моторола» та «Сомалі» - під командуванням бойовика із позивним «Гіві» 
здійснили напад на військовослужбовців Збройних Сил України в 
кількості близько 30 осіб, які здійснювали оборону Донецького аеропорту, 
в результаті чого більшість із них була захоплена у полон. У подальшому 
українські військовослужбовці, перебуваючи в полоні бойовиків під 
командуванням «Мотороли», піддавалися тортурам, а саме фізичним, 
моральним та психологічним стражданням, були позбавленні свободи 
пересування. Крім того, «Моторола» здійснив вбивство 
військовослужбовця Збройних Сил України Броневицького І. Установлено 
випадки, коли утримувані в полоні особи померли внаслідок ненадання їм 
необхідної медичної допомоги. Вищевказані факти підтверджуються 
показаннями свідків, висновками судових експертиз, протоколами слідчих 
експериментів, оглядів, впізнання осіб, причетних до вчинення зазначених 
особливо тяжких злочинів, речовими доказами. У вказаному 
кримінальному провадженні десяти особам повідомлено про підозру за ч. 
1 ст. 111, ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 238, ч. 5 ст. 258-3 КК України. 
Слідство триває. 

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 ДНДЕКЦ, До 01.07.2016 Розроблено та направлено каналами електронної пошти до П.п. 2 п. 1 
Плану КМУ 
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№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

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

Національна 
поліція 

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. 

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 15.03.2017 року МВС 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 

ДПООНД, 
Національна 

поліція, АДПС, 
ГУ НГУ 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

Науково-педагогічний (викладацький) склад навчальних закладів 
Держприкордонслужби із залученням наукових працівників та фахівців 
практиків з основ міжнародного гуманітарного права та основ прав 
людинивзяли участь 13-16.07.2017 у роботі Методологічної школи 
«Викладання Європейської конвенції з прав людини та практики 
Європейського суду з прав людини» (с. Глібівка, Київська обл.). 

П.п. 3 п. 2 
Плану КМУ 
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№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

України окремого предмету з питань стандартів 
та практики Європейського суду з прав людини у 
справах проти України щодо порушення 
процесуальних аспектів статей 2 і 3 
Європейської конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод. 

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  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 

На виконання доручення Голови Національної поліції від 02.12.2016 
№ 13254/02/24-2016 «Про вдосконалення роботи з розслідування фактів 
зникнення безвісти та викрадення громадян, ідентифікації невпізнаних 
трупів, виявлених на території проведення антитерористичної операції», 
де зазначено про взаємодію з Об’єднаним центром допомоги громадянам 
при СБУ з питань звільнення полонених, заручників та віднайдення 
зниклих безвісти осіб та Національною поліцією щодо обміну 
інформацією відносно осіб, які безвісно зникли чи потрапили в полон у 
зоні проведення АТО, постійно здійснюється обмін інформацією.  

Крім того, затверджено спільний наказ Міністерства оборони 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони 
здоров’я, Служби безпеки України від 10.04.2017 № 208/302/381/204 «Про 
затвердження Інструкції з пошуку та транспортування тіл (останків) 
загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення 
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 
областей. 

З метою організації роботи щодо звільнення із заручників та 
розшуку безвісно зниклих в Головному управлінні Національній гвардії 

П.п. 4 п. 3 

Плану КМУ 
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№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

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

Обмін інформацією між Державною прикордонною службою 
України та  Міжвідомчим центром допомоги громадянам при СБУ з 
питань звільнення полонених, заручників, винайдення зниклих безвісти 
осіб здійснюється на постійній основі. 

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 

НПУ здійснюється постійний моніторинг інформації, яка надходить з 
головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та 
м. Севастополі, Донецькій та Луганській областях. Так, упродовж 11 
місяців 2017 року за зверненнями громадян про факти порушень прав і 
свобод людини, які мали місце на тимчасово окупованій території 
України, відкрито 395 кримінальних проваджень (з них 18 – в Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі). 

З метою приведення нормативно-правових актів у сфері діяльності 
Національної поліції України у відповідність до законодавства, а також 
забезпечення захисту прав і свобод людини розроблено Інструкцію з 
організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної 
поліції України, затверджену наказом МВС від 23 травня 2017 року № 440 
(далі – Інструкція) та Порядок застосування електронних засобів 
контролю, затверджений наказом МВС від 08 червня 2017 року № 480. 
Зазначені нормативно-правові акти в установленому порядку 
зареєстровані у Міністерстві юстиції України. 

При цьому, в Пам’ятці для затриманих осіб, яка передбачена 
додатком 14 до Інструкції, чітко визначено права затриманого, 
передбачені Конституцією України, нормами міжнародного права та 
відомчими нормативно-правовими актами, дотримання яких зобов’язані 
забезпечити працівники поліції. 

З метою забезпечення права затриманого на конфіденційне 
побачення із захисником у територіальних підрозділах поліції передбачено 
обладнання відповідної кімнати для конфіденційного побачення. Зустріч 
затриманого та його захисника у цій кімнаті має відбуватися під 
візуальним контролем уповноваженої особи територіального підрозділу 
поліції, але в умовах, що виключають можливість прослуховування чи 
підслуховування, з метою забезпечення законності при проведенні такої 

П.п. 5 п. 3 
Плану КМУ 
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№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

зустрічі та заходів безпеки. 

В Інструкції імплементовано право затриманої особи на звернення зі 
скаргами, заявами і листами до посадових осіб поліції, прокуратури, суду, 
органів державної влади, громадських організацій, а також до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського 
суду з прав людини, відповідних органів міжнародних правозахисних 
організацій, членом або учасником яких є Україна, або їх представників. 

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 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. 

 
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. 

 

АДПС 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 неодноразово впроваджувались зміни 

до  Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію 

зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого 

наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при 

Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на 

території Донецької та Луганської областей) від 14 квітня 2017 року № 
222-ог. 

Зокрема, наказом першого заступника керівника 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника 

Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 

областей) № 1000-ог від 15.12.2017 внесено зміни, що врегульовують 

П.п. 5 п. 3 

Плану КМУ 
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№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

порядок перетинання лінії зіткнення особами, які оформляють паспорт 

громадянина України у зв’язку із втратою/викраденням або обміном, а 

також доповнено перелік документів, що видаються особам, які 

звільнилась з місць позбавлення волі на тимчасово неконтрольованій 

території для їх пропуску на підконтрольну територію України. 

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 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" (далі – проект Закону). На цей час проект Закону 
направлено до Міністерства юстиції України для проведення правової 
експертизи. 

 

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. 

Враховуючи важливість виконання завдань і функцій, ДСНС вживає 
всіх заходів щодо координації дій суб'єктів забезпечення цивільного 

захисту, зокрема щодо вдосконалення нормативно-правової бази та її 

адаптації до потреб людей з інвалідністю.  

З цією метою ДСНС розроблено Положення про організацію 

оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733. 

У зазначеному Положенні враховано пропозиції Національної 

Асамблеї осіб з інвалідністю України, що стосуються людей з 

П.п. 2 п. 5 

Плану КМУ 
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№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового 

апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами та інших 

маломобільних груп населення (їхніх близьких). 

Упродовж звітного періоду проекти відповідних нормативно-

правових актів на опрацювання до Державної міграційної служби України  

не надходили. 

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

ДСНС, ДМС, 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

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

Питання законодавчо врегульовано постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 жовтня 2014 року № 534, «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 і від 21 грудня 

2005 року №1251», якою внесено зміни до Правил перетинання 

державного кордону громадянами України та Порядку організації виїзду 
дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Зазначена вище постанова 

КМУ передбачає також порядок вивезення з району проведення 

антитерористичної операції дітей та повнолітніх осіб. Правовідносини у 

сфері опіки та піклування регламентуються Цивільним кодексом України, 

Цивільно-процесуальним кодексом України та Правилами опіки та 

піклування (пункт 1,7), затвердженими наказом Державного комітету 

України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров’я України №34/166/131/88 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 року за №387/3680). У 

зв’язку з зазначеним НПУ підтримала позицію Мінсоцполітики щодо 

недоцільності розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України окремого проекту нормативно-правового акта, оскільки дане 

питання врегульовано законодавством. 

П.п. 3 п. 5 

Плану КМУ 

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 

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. 

П.п. 4 п. 5 
Плану КМУ 
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№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

нормативно-правові акти з відповідних питань.  

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 

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 

 

Пропозиції щодо проведення дослідження та покращення ситуації 
щодо законодавства з питань запобігання та абсолютної заборони катувань 
і жорстокого поводження з особами з інвалідністю відповідно до 
заключних зауважень Комітету ООН проти катувань (CAT/C/UKR/CO/6-
PARA від Мін’юста до Національної поліції не надходили. НПУ готова 
взяти активну участь у разі надходження вказаних пропозицій. 

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, 

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" 
передбачено 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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№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

присутність під час проведення допиту осіб, 
можливість надання додаткових матеріалів на 
будь-якому етапі розслідування тощо); 
можливості заявника залучати до 
дисциплінарного розслідування адвоката чи 
іншого спеціаліста в галузі права, 
правозахисників, незалежних експертів; 
можливості відсторонення поліцейського або 
військовослужбовця від виконання своїх 
обов'язків на період проведення дисциплінарного 
розслідування (у необхідних для забезпечення 
його об'єктивності випадках); здійснення заходів 
із захисту заявника та інших сторін 
дисциплінарного розслідування від можливого 
тиску з боку поліцейських або 
військовослужбовців. 

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 

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 



14 

№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

міжнародних практик, проведення з урахуванням 
його положень дослідження громадської думки 
щодо якості роботи поліції та отримання 
висновків міжнародних організацій щодо 
дотримання прав людини в діяльності поліції, 
подальше проведення з визначеною вказаним 
нормативним актом періодичністю оцінки 
ефективності діяльності поліції на основі 
визначених критеріїв. 

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 У період з 13 по 21.12.2017 членами делегації ЄКПТ 

безперешкодно відвідано 8 Ізоляторів тимчасово тримання Національної 

поліції  шести регіонів.  

Крім того, у вподовж поточного року до ІТТ безперешкодно 

допущено уповноважених осіб Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, під час 44 моніторингових візитів. 

Представники правозахисних організацій, при наявності 
документів, що посвідчують право представляти інтереси осіб, які 
утримуються в ІТТ безперешкодно допускаються до зустрічі з 
підзахистними. 

 
Упродовж ІV кварталу 2017 року органами охорони державного 

кордону випадків створення перешкод у доступі до місць несвободи для 
представників національних і міжнародних правозахисних організацій не 
допущено. За звітний період у двох випадках місця тимчасового тримання 
прикордонного відомства перевірялись членами делегації Європейського 
комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКПТ). 

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-

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 
Мін’юстом, до 

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 

П.п. 9 п. 7 

Плану КМУ 
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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). 

кінця червня 
2017 року 

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 
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. 

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

Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, ДМС 

У строки, 
погоджені з 
ДПтС 

Відповідно до завдань та повноважень, визначених Положенням 
про Національну поліцію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 2015 року № 877, функцій з надання медичних 
послуг Національною поліцією в ІТТ не передбачено. 

Крім того, ІТТ є місцями нетривалого утримання затриманих та 
взятих підварту осіб. Перед поміщенням до ІТТ особи проходять медичне 
обстеження на можливість їх уримання в умовах ІТТ. При поміщені осіб з 
технічними засобами реабілітації, вони користуються цими засобами 
відповідно до потреби. 

У разі необхідності надання медичної допомоги особам, які 
утримуються в ІТТ, працівниками установи викликається бригада швидкої 
медичної допомоги, за необхідності утримувані особи госпіталізуються до 
лікувальних закладів МОЗ.  

Надання особам, утримуваним в ІТТ виробів медичного 
призначення здійснюється лише згідно рекомендацій лікарів та за рахунок 
наданих виробів лікарями чи родичами. 

Діючим законодавством порядок забезпечення осіб, які 
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утримуються в ІТТ, виробами медичного призначення та технічними 
засобами реабілітації не визначено. Відповідно бюджетом Національної 
поліції України видатків на закупівлю зазначених виробів не передбачено. 

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

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДЗЗ 

До кінця I 
кварталу 2017 
року 

Безкоштовно отримано від корпорації «СЕТС INTERNATIONAL 
CO, LTD» (КНР) комплексну інтелектуальну систему відеоспостереження 
у складі 44 відеокамер. 

 

П.п. 2 п. 12 

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 

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 

П.п. 3 п. 12 
Плану КМУ 
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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. 

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. 

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

Національна 
поліція 

протягом ІV 
кварталу 2016 

року 

Працівниками Національної поліції України 22-23 листопада 2017 

року взято участь у практичному семінарі на тему: «Зміцнення потенціалу 

правоохоронних органів України у боротьбі з торгівлею людьми через 

посилення їх ролі в національному механізмі взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері протидії людьми», який відбувся в м.Полтава. 

Також, взяли участь у практичному семінарі на тему: «Зміцнення 

потенціалу правоохоронних органів України в боротьбі з торгівлею 

людьми (особливо дітьми) через посилення національного механізму 

взаємодії для надання допомоги постраждалим», який відбувся за 

підтримки Міжнародної організації з міграції в України: 12-13 липня 2017 
року в місті Чернівці, 06-07 вересня 2017 року в місті Черкаси, 13-14 

грудня 2017 року у місті Львів. Працівники НПУ взяли участь у 7-й 

церемонії нагородження за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми, 

яка відбулася 07 грудня 2017 року у місті Києві за підтримки 

Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні та Агентства 

ООН з питань міграції. 

 

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 дізнання. 

Національна 
поліція, 
ДПООНД 
ДІОД, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця ІІ 
кварталу 2016 
року 

У Національній поліції України проведено експертизу проекту 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо порядку проведення досудового розслідування злочинів у формі 
дізнання».  

П.п. 2 п. 17 
Плану КМУ 

47) 3 метою сприяння ефективному дослідженню Національна До кінця IV У МВС на погодженні знаходиться проект Закону України «Про П.п.2 п. 20 
Плану КМУ 
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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. 

поліція, 
ДПООНД 

ДНДІ, 
ДНДЕКЦ, 

ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

кварталу 2016 
року 

внесеннязмін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 
уточнення строків проведення експертизи та переліку підстав для її 
проведення» розроблений Національною поліцією України. 

 

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 

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 
IVкварталу 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 

За інформацією наданою Службою безпеки України до 
Міністерства внутрішніх справ України проведено ревізію баз даних 
органів, підрозділів і закладів СБУ з метою приведення їх у відповідність 
до вимог законодавства у сфері захисту персональних даних чи 
припинення експлуатації в іншому випадку. За результатами ревізії 
визначено, що персональні дані містяться у таких базах даних, які 
ведуться підрозділами СБУ: 

1. Облік особового складу, медичної документації, ведення електронних 
справ квартирного обліку співробітників СБУ, облік офіцерів запасу, 
архівних відомостей щодо колишніх співробітників органів державної 
безпеки, фінансовий облік. Ведення цих баз даних унормовано відомчими 

П.п. 2 п. 34 

Плану КМУ 
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нормативно-правовими актами. Обробка персональних даних 
співробітників СБУ здійснюється за їх письмовою згодою, яка долучається 
до матеріалів особової справи.Створені для ведення цих баз даних 
інформаційно-телекомунікаційні системи (далі - ІТС) мають у своєму 
складі комплексні системи захисту інформації (далі — КСЗІ). Окремі ІТС, 
що реалізовані як автоматизовані системи (далі - АС) класу “1”, атестовані 
на відповідність вимогам нормативних документів у сфері технічного 
захисту інформації та введені в постійну експлуатацію. Для інших ІТС 
тривають заходи з побудови та атестації КСЗІ. 

2. Облік відомостей у сфері охорони державної таємниці. СБУ визначена 
спеціально уповноваженим державним органом у сфері забезпечення 
охорони державної таємниці відповідно до статті 5 Закону України «Про 
державну таємницю». Для оформлення допуску до державної таємниці 
громадянин надає письмову згоду на обробку його персональних даних 
згідно з пунктом 54 та додатком 7 Порядку організації та забезпечення 
режиму секретності в державних установах, органа^ місцевого 
самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях (затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939). Для 
захисту інформації в ІТС обліку відомостей у сфері охорони державної 
таємниці побудовано та атестовано її КСЗІ (атестат відповідності КСЗІ від 
28.12.2015 № 13338), систему введено в постійну експлуатацію відомчим 
наказом СБУ. 

3. Облік відомостей щодо осіб, стосовно яких надійшли запити на 
перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», та 
результатів перевірки. Відповідно до статті 4 Закону України «Про 
очищення влади» посадові або службові особи подають власноручно 
написану заяву, у якій повідомляють про згоду на проходження перевірки 
та згоду на оприлюднення відомостей щодо них відповідно до цього 
Закону. Для захисту інформації в ІТС побудовано її КСЗІ, здійснюються 
заходи з атестації КСЗІ ІТС. 

4. Електронна система звернення громадян із питань отримання дозволів 
на перетин лінії зіткнення в районі проведення АТО. Отримання згоди від 
суб’єктів на обробку їх персональних даних здійснюється під час 
формування заявки щодо отримання дозволу на перетин лінії зіткнення в 
районі проведення АТО. Для захисту інформації в системі здійснюються 
заходи з побудови та атестації КСЗІ. 

5. Обробка персональних даних здійснюється у базі даних обліку 
розсекречених архівних документів за період 1917 — 1991 років стосовно 
жертв карально-репресивної системи СРСР, що ведеться Галузевим 
державним архівом та архівними підрозділами СБУ. Проте відповідно до 
статті 25 Закону України «Про захист персональних даних» та статей 1, 2 
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Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років» дія Закону 
України «Про захист персональних даних» не поширюється на обробку 
інформації в зазначеній базі даних. 

6. Персональні дані співробітників СБУ містяться у файлах електронних 
декларацій, засвідчених їх особистими електронними цифровими 
підписами, що накопичуються та зберігаються у спеціально створених АС 
класу «1», атестованих для обробки інформації зі ступенем секретності 
«таємно» (атестати відповідності КСЗІ від 02.11.2016 №№ 14453—14456). 

 

Державною міграційною службою проведені роботи з перевірки 
відповідності інформації у електронній БД «Недійсні документи» 
підсистеми ЄІАСУМП до відповідної інформації, що міститься в 
картотеках. 

 
Адміністрацією Держприкордонслужби організовано роботу (наказ 

Адміністрації Держприкордонслужби від 01.03.2017 № 113АГ) та 
забезпечено контроль завиконанням необхідних організаційно-технічних 
заходів із захисту персональних даних в частині, що стосується уточнення 
структури баз даних відомчих інформаційно-телекомунікаційних систем в 
рамках виконання заходів із запровадження системи, яка унеможливлює 
створення надмірних державних баз персональних даних та виключає 
можливість протиправного втручання у приватність. 

Структура баз даних відповідає заявленим технічним вимогам, 
атестати відповідності комплексних систем захисту інформації є діючими 
та відповідають нормативно-правовим актам з питань технічного захисту 
інформації. 

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 

Виконання буде можливе  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 Союзу в Україні (за згодою) та 

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, ДСНС, 

До кінця III 
кварталу 2016 
року 

Виконання буде можливе  у тримісячний строк після прийняття 
відповідного спеціального закону. 

П.п. 5 п. 39 
Плану КМУ 
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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 

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.  

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

Національна 
поліція, 

ДПООНД, 
ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

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

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

П.п. 1 п. 66 
Плану КМУ 

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. 

П.п. 3 п. 66 
Плану КМУ 
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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 
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 

69) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
Мінсоцполітики спільно із заінтересованими 
органами державної влади законопроекту про 

Національна 
поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики, 
до кінця IV 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №             
526-р затверджено Національну стратегію реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та План 
заходів з реалізації I етапу Національну стратегію реформування системи 

П.п. 3 п. 68 
Плану КМУ 
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внесення змін до Сімейного кодексу України, а 
також нормативно-правового акта щодо 
запровадження патронату над дітьми та послуг із 
сімейного патронату як альтернативи послугам 
притулку, центрам соціально-психологічної 
реабілітації, інтернатам. 

кварталу 2017 
року 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. 

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», до складу якої ввійшли 
працівники управління ювенальної превенції Національної поліції 
України. Протягом листопада – грудня 2017 року членами робочої групи 
розроблено проект Концепції Закону України «Про юстицію щодо дітей». 

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 громадянського суспільства функцій 
щодо профілактики та превенції дитячої 
злочинності. 

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. 

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. 

П.п. 5 п. 74 
Плану КМУ 

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. 

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

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 

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. 

Водночас Національною поліцією України в межах компетенції 
уживається комплекс заходів, спрямованих на заборону участі дітей у 
воєнних діях і збройних конфліктах, а також на захист дітей, які 

П.п. 4 п. 78 
Плану КМУ 
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кваліфікації необхідних категорій фахівців. 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 поліцейських і державних 
службовців. 

ДПООНД, 
Національна 

поліція, 
АДПС, ДСНС 

Через три місяці 
після прийняття 
відповідного 
нормативно-
правового акта 

До прийняття відповідного нормативно-правового акту (МОН) у 
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. 

У межах вивчення навчальної дисципліни «Організація 
прикордонного контролю» розглядаються  питання порядку дій посадових 
осіб у разі виявлення ознак можливої причетності осіб до протиправної 
діяльності або жертв торгівлі людьми та у разі виявлення ознак торгівлі 
людьми, організації заходів з протидії таким злочинам. 

П.п. 4 п. 79 
Плану КМУ 

84) Забезпечити проведення кожного півріччя 
тематичних циклів теле- та радіопрограм, 

ДК, Постійно, 
починаючи з II 

Міністерство внутрішніх справ на офіційному веб – сайті розміщено 

19 публікацій про забезпечення безпеки та благополуччя дитини. 
П.п. 6 п. 
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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. 

Національна 
поліція, 
ДСНС, 

ДПООНД 

кварталу 2017 
року 

З метою інформування громадськості про діяльність органів і 

підрозділів Національної поліції України з травня ц.р. в Головних 

управліннях Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. 

Севастополі, областях та м. Києві забезпечено встановлення в 

адміністративних будівлях ГУНП (фойє, кімнати прийому громадян, інші 

місця вільного доступу відвідувачів) монітори для трансляції відомчого 

контенту (відеопрограми «Поліцейська хвиля», місцеві відомчі програми 

поліцейського спрямування). На території усієї країни в усіх поліцейських 

відділках держави відвідувачам демонструють відомчі програми 

Національної поліції, що виходять на телеканалі “Еспресо” та інших 
каналах, а також сюжети регіональних ЗМІ про діяльність поліції, у тому 

числі про забезпечення безпеки та благополуччя дитини, захисту її прав. 

З метою навчання населення правилам безпеки життєдіяльності, 

інформування громадськості про дії оперативних служб по регіонам 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій проведено 2 тис. 

566 громадських акцій "Запобігти. Врятувати. Допомогти". За час 

проведення акції було продемонстровано 2 тис. 935 матеріалів на 

телебаченні, 725 матеріалів надруковано в газетах, озвучено на радіо 6 тис. 

623 рази, в мережі Інтернет розміщено 804 статті. У рамках заходів 

проводилися конкурси, вікторини, показові виступи рятувальників з 

демонстрацією можливостей порятунку людей на пожежах, у дорожньо-

транспортних пригодах. Також ДСНС продемонстровано роботу групи 
піротехнічних робіт, види вибухонебезпечних предметів, технічне 

оснащення Оперативно-рятувальної служби. Розповсюджено наочні 

агітаційні матеріали про  навчання дітей у випадку надзвичайних ситуацій 

різного характеру та сувенірна продукція з символікою ДСНС 

(календарики, ручки, брелоки, блокноти, кульки з логотипами, 

закладинки, прапорці тощо). До проведення акцій "Запобігти. Врятувати. 

Допомогти" активно залучалися обласні організації Товариства Червоного 

Хреста України та її місцеві підрозділи. 

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 
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87) У межах компетенції взяти участь у розробленні 
МОН та Мін’юстом проекту Загальнодержавної 
програми з освіти у сфері прав людини. 

ДПООНД, 
ДНДІ, 

Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, АДПС 

У строки 

погоджені з 

МОН, протягом 

2016 - 2017 

У Міністерстві освіти і науки України створена робоча група з 
розроблення загальнодержавної програми освіти в сфері прав людини та 
Національного плану дій з виконання Всесвітньої програми освіти у сфері 
прав людини (відповідно до положень резолюції 59/113 Генеральної 
Асамблеї ООН). 

Представники Держприкордонслужби до складу робочої групи не входять. 

П.п. 1 - 2      
п. 84 

Плану КМУ 

Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини 

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

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

ДПООНД, 
Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, АДПС 

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

За інформацією наданою Національною поліцією працівники НПУ 
систематично беруть участь в розробці методичних матеріалів для 
поліцейських щодо недопущення порушень прав і свобод людини в 
поліцейській діяльності за такою тематикою: «Значення Загальної 
деклараці прав людини у сфері забезпечення реалізації охорони та захисту 
прав і свобод людини», «Забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю в 
поліцейській діяльності», «Забезпечення працівниками поліції прав і 
свобод та інтеграції в Українське суспільство ромської національної 
меншини», «Діяльність підрозділів підрозділів поліції з попередження 
проявів расизму, дискримінації та злочинів на грунті ненависті». 

У Національній академії Держприкордонслужби за 2017 рік 
запроваджено навчальні дисципліни «Права людини» в обсязі 90 годин, 
«Міжнародні стандарти правоохоронної діяльності» 90 годин. 

В системі дистанційного навчання за 2017для підрозділів по роботі 
з іноземцями та адміністративного провадження органів охорони 
державного кордону України проведено курс «Дотримання прав людини 
при здійсненні адміністративно-юрисдикційної діяльності», «Протидія 
дискримінації під час проходження прикордонного контролю та доступу 
до процедури пошуку притулку».За рік навчання пройшли 238 осіб, 
зокрема за жовтень – листопад 48 осіб. 

Для проведення в системі дистанційного навчання у 2018 році 
розробленонавчальний курс «Права людини» де розкриваються загальні 
питання концепції прав людини, характеристика нормативно-правової 
бази в цій сфері, розкрито положення Національної стратегії у сфері прав 
людини, висвітлені питання гендерної рівності, недопущення 
дискримінаційних проявів в діяльності органів Держприкордонслужби. 
Також зазначеними положеннями доповненонавчальний курс правової 
підготовки для офіцерів Адміністрації Держприкордонслужби, 
регіональних управлінь, навчальних закладів та органів охорони 
державного кордону Держприкордонслужби. 

ВидавництвомНаціональної академії 
Держприкордонслужбипідготовлено до друку по 100 примірників  курсу 

П.п. 1 - 2      
п. 85 

Плану КМУ 



28 

№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

лекцій «Міграційне право»; курсу лекцій «Актуальні проблеми 
міжнародного права»; навчального посібника «Адміністративно-
юрисдикційна діяльність в органах ДПСУ» із розкриттям питань у сфері 
прав людини.Підготовлено до видання навчальний посібник «Актуальні 
проблеми теорії та практики сучасного міжнародного права (в контексті 
забезпечення захисту прав людини і громадянина та інтересів держави 
Держприкордонслужбою та іншими правоохоронними органами і 
військовими формуваннями)», в якому зокрема визначені основні питання 
міжнародно-правового регулювання правового статусу іноземців, осіб без 
громадянства, затриманих осіб під час здійснення адміністративних 
процедур правоохоронними органами. 

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 

Під егідою Ради Європи 20-21 грудня 2017 року відбувся тренінг 
для поліцейських «Посилення імплементації європейських стандартів прав 
людини в Україні» на тему «Протидія навмисному неналежному 
поводженню в світлі ЄКПЛ» участь у якому взяли викладачі Національної 
академії внутрішніх справ України. 

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 Національної гвардії України від 06.03.2017 № 138  
до програм бойової та спеціальної підготовки підрозділів НГУ включені 
предмети навчання «Основи міжнародного гуманітарного права» та 
«Основи прав людини». 

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 подальшому проведення 
тренінгів з питань міжнародного гуманітарного 
права для військовослужбовців, поліцейських та 
інших працівників залучених до складу сил та 
засобів антитерористичної операції, до завершення 
її проведення. 

ГУ НГУ, 
АДПС, 

Національна 
поліція, ДСНС, 

ДПООНД 

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

За період жовтень – грудень 2017 року працівниками Національної 
поліції України  було організовано та проведено освітні заходи у 
Луганській області, а саме 11 лекцій для 220 працівників поліції різних 
підрозділів ГУНП в Луганській області на тему: «Право на адвоката, право 
на повідомлення третіх осіб та право на лікаря як основні гарантії захисту 
від неналежного поводження (Стандарти Європейського комітету з питань 
запобігання катуванням)». Також в листопаді 2017 року було проведено 
чотири дводенні тренінги на тему: «Надання домедичної допомоги» для 
співробітників ізоляторів тимчасового тримання Луганської області. В 
тренінгах прийняло участь 60 співробітників ізоляторів тимчасового 
тримання Луганської області. По закінченню тренінгу всі співробітники 
здали залік та отримали сертифікати, що дійсні впродовж трьох років. 

Проведено тренінги 7-8 та 11-12 грудня 2017 року на тему: 
«Міжнародне гуманітарне право та міжнародні правила та стандарти 
правоохоронної діяльності» для співробітників слідчих підрозділів 
Луганської області. В яких прийняли участь 30 співробітників слідчих 
підрозділів Луганської області. По закінченню тренінгу всі співробітники 

П.п. 4 – 5, 8      
п. 85 

Плану КМУ 
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отримали сертифікати.  

Також у  жовтні – грудні 2017 року Національною поліцією було 
організовано та проведено з курсантами Управління патрульної поліції  м. 
Маріуполя спільно із громадською організацією «Маріупольський союз 
молоді» заняття на тему: «Порядок взаємодії з людьми котрі приймають 
АРТ та ЗПТ», та профілактика ВІЧ, (кількість слухачів 139 осіб,) - 6 
занять. 

Також для особового складу Головного управління Національної 
поліції в Донецькій області проводились такі заходи:  

- презентація та тестування на тему: "Обов'язки працівників чергової 
служби щодо забезпечення прав і свобод людини" для керівників сектору 
реагування патрульної поліції ГУНП в Донецькій області (кількість 
слухачів 32); 

- проведено серію тренінгів з представниками Міжнародного 
комітету Червоного хреста з надання  домедичної допомоги працівниками 
поліції, для особового складу чергових частин відділів та відділень поліції 
ГУНП в Донецькій області, кількість слухачів 65; 

- проведено презентацію та тестування на тему: «Протидія 
катуванням та іншим видам жорстокого, нелюдського або таким, що 
принижують гідність видам поводження і покарання», для керівників 
слідчих підрозділів, територіальних органів ГУНП в. Донецькій області, 
кількість слухачів 30; 

- проведено заняття на тему: «Порядок дотримання прав людини для 
працівників чергових частин» для працівників чергових частин 
Центрального відділу ГУНП в Донецькій області, кількість слухачів 30; 

- проведено заняття на тему: «Організація роботи щодо забезпечення 
прав та свобод людини в ТОНП» для Кальміуського відділення 
Центрального відділу ГУНП в Донецькій області, кількість слухачів 40; 

- проведено заняття на тему: «Організація роботи щодо забезпечення 
прав та свобод людини в ТОНП» для Лівобережного відділення 
Центрального відділу ГУНП в Донецькій області, кількість слухачів 40; 

- проведено заняття на тему: «Моніторинг дотримання прав та 
свобод людини», для керівників територіальних органів ГУНП в 
Донецькій області, кількість слухачів 23. 

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, 

ДПООНД, 
Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС 

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

У Національній академії Національної гвардії України 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» та для підготовки курсантів «Філософські та соціологічні 

П.п. 9 п. 85 

Плану КМУ 
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правоохоронній, військовій та інших галузях 
окремих тем з відповідних міжнародних стандартів 
у сфері прав людини 

основи військово-професійної діяльності», «Управління соціальними 

процесами у військових колективах» , «Гендерна перспектива у військовій 

діяльності»), «Вікова та гендерна психологія». Також проводиться 

науково-дослідна робота «Особливості проходження військової служби 

військовослужбовцями-жінками у Національній гвардії України»,  

Введено навчальну дисципліну «Основи прав людини ». До програми 

бойової та спеціальної підготовки НГУ введено дисципліну «Правова 

підготовка». 

На виконання розпорядження Адміністрації Державної прикордонної 

служби України від 06.06.2016 №Т/31-4575 Національною академією 
Держприкордонслужби у навчальні дисципліни включені питання 

окремих тем з відповідних стандартів у сфері прав людини, 

«Адміністративна діяльність органів охорони державного кордону 

України»; «Міграційне право»; «Адміністративно-правові проблеми 

діяльності Державної прикордонної служби України»; «Міжнародне 

право»; «Актуальні проблеми міжнародного права»; «Право 

Європейського Союзу»; «Конституційне право України». 

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 

За інформацією Державної міграційної служби під час проведення 
конкурсів на зайняття вакантної посади державної служби 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. 

 

П.п. 1 п. 86 

Плану КМУ 

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 
Національної поліції постійно випускаються повчальні сюжети, що 
розповсюджуються для висвітлення на центральних каналах з питань 
дотримання прав і свобод людини.  

З метою підвищення рівня поінформованості населення щодо 

засобів і методів, що використовуються злочинцями та враховуючи 

потенційну небезпеку, що несе в собі торгівля людьми, здійснюється 
інформаційно-попереджувальна робота в рамках проекту «Поширення 

Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми, в Україні».  

Представниками підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми береться участь у підготовці відеорепортажів, статей і 

коментарів до друкованих та електронних засобів масової інформації з 

питань протидії торгівлі людьми.  

П.п. 1 – 6    
п. 87 

Плану КМУ 
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В більшості регіонів спільно з МОМ та ОБСЄ проводились акції, 

інформаційні кампанії щодо підвищення поінформованості населення 

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

рабству НІ», «Правила безпечної подорожі», «Захисти себе від 

шахрайства», «Протидія сексуальній експлуатації дітей в туризмі», 

«Поїздка за кордон – за і проти» та інші. 

З 11 по 25 жовтня 2017 року підрозділи Національної поліції брали 

участь в інформаційній компанії з протидії торгівлі людьми, яка 

проводиться в Україні з нагоди відзначення Європейського дня з боротьби 

з торгівлею людьми 18 жовтня 2017 року. 
Також, упродовж 11 місяців 2017 року підрозділами Національної 

полції  підготовлено та висвітлено на відомчій сторінці у соціальній 

мережі «Фейсбук» 261 публікацію, 74 відеоматеріали. 

Крім того, зазначена інформація розміщена на сайті НПУ, на 

відомчій сторінці у соцмережі «Твіттер» та надіслана провідним мас-медіа 

України («Факти», «Сегодня», «Комсомольська правда в Україні», 

«Весті», телеканали – 1+1, Інтер, України, 5й канал, Громадське ТВ, Київ. 

Радіо Свобода, 112 Україна, 1 - й Національний, НТН, СТБ, ICTV, тощо). 

Національною поліцією 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. 

26 та 27 вересня 2017 року представниками Національної поліції 

взято участь у конференції ОБСЄ/БДІПЛ «Людський вимір безпеки в 

Україні», яка відбулася в м. Києві, також 12.10.2017 взято участь у 

круглому столі з обговорення перспективи співпраці громадянського 

суспільства та Національної поліції щодо протидії поширенню 

радикальних поглядів. 

Вмежах Всеукраїнського тижня права» керівникам структурних 

підрозділів Національної поліції проведено у загальноосвітніх навчальних 

закладах Всеукраїнську лекцію-бесіду «Права людини» з нагоди 
проголошення Загальної декларації прав людини. Організовано через 

приймальні громадян надання безоплатної первинної правової допомоги 

населенню з питань реалізації і захисту прав людини.    

Працівниками УЗПЛ НПУ в Закарпатській області у приміщенні 

ГУНП в Закарпатській області організовано проведення круглого столу на 

тему: «Актуальна проблематика дотримання прав людини на Закарпатті. 

Шляхи вирішення». У заході взяли участь представники Управління 
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забезпечення прав людини НПУ України у Закарпатській області, 

Головного управління Національної поліції України в Закарпатській 

області, Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у 

Закарпатській області, голова Закарпатського обласного товариства 

інвалідів, Голова громадської організації «Романі червень», заступник 

голови правління громадської організації «Закарпаття Донбас». Протягом 

заходу було обговорено низку проблемних питань, які виникають у 

громадян під час комунікації з органами державної влади. Учасники 

заходу обумовили шляхи вирішення порушених проблем та домовились 

про подальшу співпрацю у встановленому форматі. Інформація про захід 
була висвітлена на офіційному сайті ГУНП України у Закарпатській 

області та на декількох Інтернет виданнях. 

На офіційних веб-сайтах ГУНП в Івано-Франківській області та 

соціальних мережах ГУНП в Івано-Франківській області, на сайтах ГУНП 

у Вінницькій області, на сайтах ТОНП у Вінницькій області, на сайті 

Головного управління національної поліції в Чернівецькій області, на 

офіційній сторінці ФБ УЗПЛ НПУ розміщено інформацію про проведені 

заходи до Всеукраїнського тижня права, що стосується дотримання прав 

людини при здійсненні службової діяльності. 

На офіційному веб-сайті Державної міграційної служби  

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 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.В 
рамках проведення «Всеукраїнського тижня права» в органах і підрозділах 
Держприкордонслужби проведено тиждень прав людини з 04 по 10 грудня 
ц.р. Здійснено висвітлення цього заходу на офіційних веб-сайтах 
Держприкордонслужби, Національної академії Держприкордонслужби, 
місцевих засобах масової інформації, газеті «Прикордонник України». 

Упродовж ІV кварталу 2017 року представники ДСНС взяли участь 
у записі близько 300 фахових регіональних телепрограм, що стосувалися 
питань безпеки життєдіяльності в цілому, і зокрема дітей. На 
регіональному рівні на радіо було висвітлено понад 4 тис. тем, на 
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загальнонаціональних радіостанціях – близько 2 тис. 600 тем. На 
регіональному телебаченні висвітлено понад 1 тис. 500 тем, на 
загальнонаціональному – понад 135 тис. тем з питань безпеки 
життєдіяльності, у регіональних друкованих засобах масової інформації 
опубліковано близько 1 тис. матеріалів, у загально-національних – близько 
180 матеріалів.Зокрема впродовж ІV кварталу 2017 року на офіційному 
порталі ДСНС, а також для представників засобів масової інформації 
розповсюджувалася інформація щодо кількості пожеж у побуті (впродовж 
доби, тижня, відпочатку року) із застереженням для громадян не 
провокувати пожежі та дотримуватися правил пожежної безпеки. Крім 
цього, рятувальники спільно з представниками правоохоронних органів, 
місцевої влади, із залученням засобів масової інформації постійно 
проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами з метою 
протидії пожежам у побуті. ДСНС постійно проводить  профілактичну 
роботу з громадянами щодо дотримання правил безпеки під час виявлення 
вибухонебезпечних предметів. Під час усіх інформаційно-роз'яснювальних 
заходів для громадян розповсюджувалися листівки застережливого змісту 
із алгоритмом дій на випадок різного роду надзвичайних подій, ситуацій. 

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 В рамках проведення тижня права у Національній академії 
Держприкордонслужби 8 грудня 2017 року проведено лекцію «Загальна 
декларація прав людини роль та її значення для діяльності ДПСУ» та 
книжкова виставка про права людини та іншої літератури правового 
змісту. 

Науково-педагогічний (викладацький) склад навчальних закладів 
Держприкордонслужби із залученням наукових працівників та фахівців 
практиків з основ міжнародного гуманітарного права та основ прав 
людинивзяли участь у наступних заходах: 

23.03 та 15.11.2017 Міжнароднийнауковий проект Регіональний 
тренінг з фундаментальних прав для підготовки інструкторів (Regional 
Fundamental Rights Training for Border Guards) під егідою FRONTEX 
(Республіка Молдова, Білорусь) з питання удосконалення взаємодії 
прикордонних підрозділів в аспекті дотримання прав та свобод людини; 

30.03.2017 - конференція «Роль та місце правоохоронних органів у 
розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса);  

12-16.06.2017 - курси підвищення кваліфікації «Дотримання прав 
людини при спільних операціях з повернення осіб» (м. Київ, організатор 
Frontex). Предметом обговорення та вивчення були питання щодо 
дотримання прав  людини у діяльності прикордонників при здійсненні 
процедур повернення осіб в тому числі під час супроводу; 

13-16.07.2017 у роботі Методологічної школи «Викладання 
Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з 
прав людини» (с. Глібівка, Київська обл.); 

П.п. 3 п. 87 

Плану КМУ 
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15-19.08.2017 у роботі Літньої школи із загальної теорії права: 
український та міжнародний досвід викладання (м. Яремче); 

20-21.10.2017 - конференція «Актуальні проблеми права на 
сучасному етапі розвитку державності» (м. Любань, Республіка Польща); 

13-15.11.2017 - тренінг тренерів «Інтегрування принципу рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків та антидискримінаційного підходу в 
діяльність органів виконавчої влади з реалізації системних реформ», що 
проводився під егідою «Інформаційно-консультативного жіночого 
центру»; 

07.12.2017 -конференція «Захист прав людини і основоположних свобод як 

життєвоважлива основа всеохоплюючоїбезпеки в Європі» (м. Дніпро). 

Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту 

ДСНС протягом 2017 року проведено 7 семінарів- нарад за участю 

керівників структурних підрозділівта 8 засідань круглих столів про права і 

свободи людини за участю представників НМЦ ЦЗ та БЖД областей.  
Структурними підрозділами апарату ДСНС, територіальними 

органами, органами і підрозділами цивільного захисту, вищими 
навчальними закладами ДСНС з питань реалізації і захисту прав людини 
організовано та проведено Всеукраїнський тиждень правау період з 4 по 
10 грудня 2017 року. 

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

Національна 
поліція, ГУ 

НГУ, АДПС, 
ДСНС, ДМС, 

ДК 

Постійно Проведено інформаційно-профілактичні заходи з розповсюдження 
друкованої продукції спрямованої на зниження рівня вразливості 
населення, обізнаності та забезпечення рівних прав і свобод людини і 
громадянина в пунктах пропуску через державний кордон України та в 
контрольних пунктах в’їзду - виїзду в районах проведення АТО. 

Державною міграційною службою в межах компетенції з                         

22 вересня по 20 грудня було проведено 11 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: 

- 07 листопада представник Головного управління ДМС України в 

Донецькій області  взяв участь в регіональній дискусії «Стан забезпечення 

і захисту прав внутрішньо переміщених осіб і прав людини на 

непідконтрольних територіях Донбасу і Криму» 

- 15 листопада поточного року Представництво УВКБ ООН в 
Україні разом з представниками Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини, ДМСУ, ДРАЦС, центрів безоплатної правової допомоги, 

управлінь освіти, праці та соціального захисту населення, культури та 

державної служби зайнятості відвідали місця компактного проживання 

П.п. 10 п. 87 
Плану КМУ 
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ромів у місті Березовка та Березовську загальноосвітню школу №2. 

30 листопада завідувач сектором з питань громадянства Управління ДМС 

у Чернівецькій області Юлія Заплітна та заступник начальника 

Чернівецького МВ Петро Ткачук взяли участь у семінарі для державних 

службовців «Імплементація європейських стандартів для національних 

меншин в Україні», організованому представництвом Фонду імені 

Фрідріха Еберта в Україні та Асамблеєю національностей України. 

Адміністрацією Державної прикордонної служби України 22, 27 

листопада та 4 грудня ц.р. організовано показ та подальше обговорення із 

студентами та викладачами Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка, Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» та ВНЗ «Національна академія 

управління» документального фільму «Реадмісовані в Україні» (відзнятий 

за сприяння ЄС іПредставництва МОМ в Україні), що висвітлює питання 

дотримання прав мігрантів під час їх реадмісії з країн – членів ЄС. 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій з метою 

навчань громадян правилам безпеки життєдіяльності постійно проводить 

різноманітні заходи. Зокрема для підростаючого покоління проводяться 

акції "Запобігти. Врятувати. Допомогти", "Тижні знань з безпеки 

життєдіяльності", відкриті уроки. Також організовуються конкурси, 

вікторини, пізнавальні ігри на протипожежну тематику. Щороку 

проводиться Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних, під час 
якого діти за допомогою цікавих комедійних номерів мають змогу 

передати свої знання з питань пожежної безпеки одноліткам аби ті, в свою 

чергу, також пропагувати безпечний спосіб життя серед друзів, знайомих. 

Рятувальники ДСНС постійно долучаються до проведення 

Всеукраїнського профорієнтаційного заходу "Місто професій", під час 

якого кожна дитина може на один день стати пожежним. У такій ігровій 

формі підростаюче покоління не лише має змогу спробувати себе 

вогнеборцем, але ще й вивчити правила пожежної безпеки. 

Загалом, упродовж ІV кварталу 2017 року було проведено  більше 400 

акцій "Запобігти. Врятувати. Допомогти", понад 500 тематичних заходів з 

питань безпеки життєдіяльності. 
Рятувальники ДСНС проводять інформаційно- просвітницькі 

заходи з громадянами у місцях масового перебування людей, житловому 

секторі, на виробництві. Також на підприємствах проводять навчання, під 

час яких працівники спільно з рятувальниками відпрацьовують порядок 

дій на випадок виникнення надзвичайної події. 

Фахівці ДСНС організовують також сімейні свята безпеки, зокрема 

фестиваль "Сімейний день надзвичайних ситуацій", головна мета якого – 
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підвищити обізнаність громадськості з правилами поведінки під час 

надзвичайних ситуацій. Захід проводився в містах Дніпро, Київ, Рівне та 

Харків. Крім цього, рятувальники організовують інші свята безпеки для 

всієї родини. 

Протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству 

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

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

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС 

До кінця IV 
кварталу 2016 
року 

У разі надходження повідомлень з Комітету ООН щодо порушення прав 

інвалідів, щодо наявності в Україні правопорушень у сфері торгівлі 

людьми, сексуального насильства та експлуатації жінок та дівчат з 

інвалідністю в спеціальних закладах ГСУ проведе перевірку, за 

результатами якої до Кабінету Міністрів України буде подано висновки і 

пропозиції. 

П.п. 3 п. 88 
Плану КМУ 

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

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС 

До кінця ІV 
кварталу 2018 
року 

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 

Національна 
поліція, АДПС, 

ДМС 

У строки, 
погоджені з 
Мінсоцполітики, 
не пізніше ніж 

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

Упродовж жовтня-листопада 2017 року представник Державної 

міграційної служби у складі моніторингової групи взяв участь у 

П.п. 5 п. 88 

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

моніторингових візитах у регіони України (Львівська, Тернопільська, 

Одеська, Миколаївська, Херсонська області), з метою огляду діяльності 

органів місцевої влади у розбудові Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми на 

регіональному рівні. 
У межах компетенції 15 листопада та 15 грудня ц.р.представники 

оперативних підрозділів АДПС взяли участь у засіданні міжвідомчої 
робочої групи з питань протидії торгівлі людьми.  Також 15 грудня ц.р. 
взято участь у20-му засіданні робочої підгрупи по боротьбі з торгівлею 
людьми та нелегальною міграцією ГУАМ . 

В листопаді та грудні 2017 року представники оперативних 

підрозділів АДПСпройшли навчання на практичних семінарах 

організованих Міжнародною організацією міграції на тему: «Зміцнення 

потенціалу правоохоронних органів України в боротьбі з торгівлею 

людьми (особливо дітьми) через посилення національного механізму 

взаємодії для надання допомоги постраждалим». 

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 

 

На офіційному веб - сайті Державної міграційної служби 

систематично висвітлюється інформація про права та свободи людини у 

сфері міграції.  

Впродовж січня-листопада 2017 року на офіційному веб-сайті 

Національної поліції України розміщено 3437 повідомлень 

інформаційного та іміджевого характеру. 

Упродовж  звітного періоду  організовано 68 брифінгів та  прес-
конференцій за участю керівництва Національної поліції України, 

результати яких висвітлювалися на веб-сайті НПУ.  

За вказаний період керівництвом Національної поліції України 

надано 670 інтерв’ю та коментарів для центральних засобів масової 

інформації.   

В регіонах організовано та проведено за участю керівництва 

Головних управлінь Національної поліції України 849 брифінгів та  прес-

конференцій, 607 «круглих столів», 325  «прямих телефонних ліній».  

У центральних, регіональних ЗМІ та Інтернет-мережі  вийшло понад 

17,5 тис. виступів керівників Головних управлінь Національної поліції в 

областях та місті Києві та понад 14,1 тис. виступів їх заступників. Загалом 
упродовж звітного періоду в ЗМІ та Інтернет-мережі вийшло   близько 143 

тис. матеріалів про діяльність  органів і підрозділів поліції. 

Здебільшого надані матеріали стосувалися розкриття злочинів, 

затримання злочинців, охорони публічного порядку, участі 

правоохоронців в АТО на Сході України,  героїчних вчинків працівників 

поліції, проведення іміджевих акцій тощо.  

П.п. 6 п. 88 

Плану КМУ 
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Спільно з Департаментом комунікації МВС  працівниками телестудії 

створюється поліцейська щотижнева програма «Поліцейська хвиля», а 

також  забезпечується її вихід в ефірі телеканалу «Еспресо» та на 

офіційному каналі YouTube. 

Забезпечено відеозйомку офіційних заходів за участю керівництва 

Національної  поліції України та інших подій. Всі відзняті матеріли 

розміщуються на офіційному каналі YouTube (прес-конференції, брифінги, 

заходи за участю керівництва Національної поліції України,  

відеокоментарі фахівців, експертів, тематичні матеріали). Найбільш 

резонансні та актуальні матеріали розсилаються на канали центрального 
телебачення.  

Співробітниками оперативних підрозділів Державними прикордонної 

служби України  постійно проводяться  співбесіди з постраждалими від 

насильства, торгівлі людьми щодо отримання постраждалими від 

гендерного насильства та торгівлі людьми комплексної допомоги від 

даного виду злочину за участі представників Мінсоцполітики та 

представників відповідних відділів від обласних державних 

Адміністрацій).   

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 Територіальними органами Державної міграційної служби 

забезпечено продовження строку перебування на території України усім 

іноземцям та особам без громадянства, які отримали довідку про 

звернення за встановленням статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, та довідку про статус особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми. 

У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 160-

р «Про встановлення квоти імміграції на 2017 рік», для осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми, відповідно до пропозицій 

Мінсоцполітики, надання квоти на імміграцію не передбачено. 

Упродовж 2017 року 1 іноземець у статусі постраждалого від 

торгівлі людьми був документований посвідкою на постійне проживання в 

Україні. 

На сьогодні Національною поліцією спільно з Мінсоцполітики 

здійснюється виконання заходів Державної соціальної програми протидії 

торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 111, яка 

передбачає виявлення та ідентифікацію жертв торгівлі людьми та надання 

їм допомоги. Так, за 11 місяців 2017 року органами Національної поліції 

задокументовано 321 (+ 177%) кримінальне правопорушення, передбачене 

статтею 149 (Торгівля людьми) КК України, відомості про які внесені до 

ЄРДР (у 2016 – 116). Установлено 352 потерпілих від торгівлі людьми 

П.п. 2 п. 89 

Плану КМУ 
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(179 осіб жіночої статі), у тому числі 11 неповнолітніх та 10 малолітніх 

дітей. Надання допомоги постраждалим безпосередньо здійснюється 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 

Міністерства соціальної політики. 

Оперативними підрозділами Прикордонної служби України 

налагоджено взаємодію з відповідними підрозділами Мінсоцполітики та 

неурядовими організаціями в прикордонних областях з питань виявлення 

та ідентифікації жертв торгівлі людьми з метою їх подальшого опитування 

та отримання інформації в інтересах оперативної протидії зазначеному 

злочину. 

105) Спільно з Мінсоцполітики та іншими 
заінтересованими органами державної влади вжити 
заходів щодо вдосконалення існуючої або 
запровадження нової звітності з метою отримання 
даних щодо кількості правопорушень у сфері 
гендерного насильства, у тому числі постраждалих 
жінок та дівчат з інвалідністю, та притягнення 
винних до відповідальності за відповідні 
правопорушення 

Національна 
поліція, ДІТ 

Починаючи з ІV 
кваратлу 2016 
року 

Наказом Національної поліції від 30.01.2017 № 77 внесені зміни до 
наказу НПУ від 08.04.2016 № 299 де запроваджено нову форму звітності 

1-НС (місячна) «Звіт про результати роботи підрозділів органів ППУ з 

протидії насильству в сім’ї». 

 

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 

П.п. 1 п. 91 
Плану КМУ 
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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. 

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

Національна 
поліція 

Постійно В Національній поліції на постійному контролі перебуває стан 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, 

пов’язані з торгівлею людьми. 

За інформацією Національної поліції станом на 11.12.2017 слідчими 

підрозділами НПУ в 69 кримінальних провадженнях за 137 злочинами 

особам повідомлено про підозру. 

Відповідно до даних ЄРДР станом на 11.12.2017 у кримінальних 

провадженнях, розпочатих протягом поточного року 356 осіб визнано 

потерпілими, з яких 182 жінки, 152 чоловіка, 10 малолітніх та 11 

неповнолітніх. 

У НПУ на постійному контролі перебуває стан досудового 

розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з 

торгівлею людьми. 

З початку року в провадженні органів Національної поліції 

знаходилось близько 4,7 тис. кримінальних проваджень, передбачених 

статтями  149, 300-303, 332 КК України, з яких близько 3 тис. 

правопорушень зареєстровано у звітному періоді. Повідомлено про 

підозру особам, що їх вчинили, за 2,2 тис. кримінальних проваджень. 

Заарештовано 122 особи. Досудове розслідування закінчено за 1,9 тис. 

провадженнями, з яких підрозділами БЗПТЛ безпосередньо розкрито – 

1090 або 58,3 %. 

Упродовж 11 місяців 2017 року БЗПТЛ викрито 15 організованих 

груп, які діяли на території Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 

Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Харківської, 

Черкаської областей та місті Києві (з транснаціональними зв’язками – 1). 

Національною поліцією постійно проводиться узагальнення 

відомостей щодо потерпілих та свідків у кримінальних провадженнях 

передбачених ст. 149 КК України. 

Загалом особиста охорона (фісохорона) особливо важливих свідків у 

кримінальних провадженнях не відносяться до компетенції 

спецпідрозділів «КОРД», у той же час станом на 01.12.2017 поліцейські 

підрозділи «КОРД» 239 разів забезпечували особисту охорону учасників 

П.п. 1 - 5 п. 
93 Плану 
КМУ 
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кримінального судочинства. 

Заходи щодо захисту потерпілих від торгівлі людьми та свідків 

здійснюються відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-XII, Закону України «Про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві» від 23 грудня 1993 року № 3782-XII, та Кримінального 

процесуального кодексу України. 

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

Національна 
поліція, 
ДФОП 

Постійні За період жовтень – грудень 2017 року представники Міністерства 

внутрішніх справ та Національної поліції з метою здійснення належної 

співпраці з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у 

сфері протидії торгівлі людьми взяли участь у наступних заходах:  

- в рамках міжнародного поліцейського співробітництва проведено зустріч 

з представниками Посольства Австрії в Україні з метою обговорення 

питань щодо співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми, що 

відбулась 06 жовтня 2017 року у місті Києві; 

-  зустріч з представниками Посольства Австрії в Україні в рамках 

міжнародного поліцейського співробітництва, що відбулась 06 жовтня 
2017 року в МВС; 

- в спільному Американсько-Румунсько-Молдавському регіональному 

форумі з питань протидії торгівлі людьми, що відбувся 18 – 21 жовтня 

2017 року у місті Кишиніві за підтримки Регіонального відділу безпеки 

Посольства США в Києві; 

- зустріч з представниками Посольства США в Україні з метою 

обговорення питань щодо співробітництва у сфері протидії торгівлі 

людьми, яка відбулася 18 – 19 жовтня 2017 року у місті Києві; 

- в програмі професійних обмінів «Підтримка жертв торгівлі людьми» в 

період з 21 жовтня до 11 листопада 2017 року за запрошенням Посольства 

США в Україні; 
- засідання робочої групи з удосконалення діяльності підрозділів 

Національної поліції України з питань захисту прав дитини, що 

передбачено положенням Меморандуму між Міністерством внутрішніх 

справ України, Національної поліції України, Дитячим фондом ЮНІСЕФ 

та Agriteam Canada Consulting Ltd щодо підтримки впровадження 

ініціативи із співробітництва в галузі захисту прав дитини, що відбулося 

13 жовтня 2017 року в МВС; 

- у проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему 

«Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми», яка 

відбулася 15 листопада 2017 року в м. Харків за підтримки Координатора 

проектів ОБСЄ в України; 

- в моніторинговому візиті в рамках проекту «Поширення Національного 

П.п. 1 п. 95 
Плану КМУ 
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механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, в Україні», що відбувся за підтримки Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні 20 – 22 листопада 2017 року в м. Вінниця та м. 

Рівне, а також 27 – 29 листопада 2017 року в м. Чернівці; 

- у проведені круглого столу для обговорення методології SOCTA 

Європолу, що відбувся за підтримки Консультативної місії Європейського 

Союзу в Україні 29 листопада 2017 року у м. Києві; 

- у 5-й міжнародній конференції Інтерполу з питань торгівлі людьми та 

нелегальної міграції, що відбувся 06 – 07 грудня 2017 року у місті Доха 

(Держава Катар); 
- у заключному семінарі на тему «Боротьба з торгівлею людьми», який 

відбувся 14 – 15 грудня 2017 року в м. Стокгольм (Королівство Швеція). 

Протидія домашньому насильству 

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

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). 

П.п. 3 п. 96 
Плану КМУ 

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

Національна 
поліція, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з 

Мінсоцполітики, 

упродовж 2016-

2017 років 

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

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

П.п. 5 п. 96 
Плану КМУ 

118) У межах компетенції забезпечити спільно з Національна У строки, Відповідно до вимог Закону України «Про попередження насильства в П.п. 3 п. 97 
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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. 

поліція, ДНДІ погоджені з 

Мінсоцполітики 

та МОЗ, 

упродовж 2016 

року 

сім’ї» за інформацією Національної поліції 703 осіб, стосовно яких 

учинено насильство в сім’ї, направлено до спеціалізованих установ для 

реабілітації. Водночас 3309 осіб, які вчинили насильство в сім’ї, 

направлено до кризових центрів для проходження корекційної програми. 

 

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 

За інформацією Національної поліції на профілактичний облік 
органів Національної поліції поставлено 56,6 тис. осіб схильних до 
вчинення насильства у сім`ї, яким винесено офіційне попередження про 
неприпустимість вчинення насильства у сім'ї, 5 тис. осіб винесено 
захисний припис після отримання офіційного попередження про 
неприпустимість вчинення насильства у сім'ї. Ініційовано направлення 703 
жертв насильства в сім'ї до спеціалізованих установ для реабілітації, 3,3 
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 

зМінсоцполітики

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

Національна 

поліція 

У строки, 

погоджені з 

Мінсоцполітики, 

упродовж 2016 - 

2020 років 

На сьогодні в державі діють наступні  «гарячі лінії» для громадян, як 

ймовірно потрапили в ситуацію торгівлі людьми: 

- 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. 

П.п. 2 п. 98 
Плану КМУ 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
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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 

Представники Національної поліції України включені до складу 
міжвідомчої робочої групи Кабінету Міністрів України з питань 
імплементації резолюції Ради Безпеки Організації об’єднаних Націй № 
1325 «Жінки. Мир. Безпека» в секторі безпеки та оборони України. 
Учасники вказаної робочої групи взяли участь в розробці проекту 
Стратегії з гендерної рівності.  

Одночасно повідомляємо, що працівники НПУ взяли участь в 
дослідженні «Оцінка гендерного впливу в реформуванні сектора безпеки і 
оборони України» проведеному консультантками офісу «ООН Жінки в 
Україні». 

24, 25 жовтня 2017 року представники НПУ пройшли тренінг на 
тему «Лідерство. Гендер» організований у взаємодії з програмою 
професійного розвитку Україна – НАТО Офісу зв’язку НАТО в Україні. 

У рамках проекту «Посилення здатності жінок громадських 
організацій проводити адвокацію та лобіювання включення 
антидискримінаційного підходу у реформі сектору безпеки» за підтримки 
Фонду Підзвітності Міністерства закордонних справ Королівства 
Нідерланди, 2 та 3 листопада 2017 року представниками НПУ взято участь 
у тренінгу тренерів «Інтегрування принципу рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків та антидискримінаційного підходу в діяльності органів 
виконавчої влади з реалізації системних реформ». 

10 листопада 2017 року представники НПУ взяли участь у семінарі: 
«На шляху до національної стратегії з протидії сексуальному насильству 
пов’язаному з конфліктом», організованому офісом ООН жінки в Україні. 

Слід зазначити, що 14-16 листопада 2017 року працівники 
структурних підрозділів центрального органу НПУ пройшли тренінг для 
контактних осіб з гендерних питань від МВС України, організований 
Консультативною місією Європейського союзу в Україні. 

17 листопада 2017 року відбулась зустріч із керівництвом вищої та 
середньої ланки Міністерства внутрішніх справ України стосовно 
новоствореної мережі контактних осіб із питань ґендеру. 

21, 22 листопада 2017 року за підтримки Бюро з демократичних 
інститутів і прав людини ОБСЄ працівники НПУ пройшли тренінг на 
тему: «Підвищення ефективності реагування поліції на сексуальне та 
гендерне насилля». 

22, 23 листопада 2017 року представники НПУ взяли участь у 
Першому українському жіночому конгресі, який відбувся в місті Києві. 

З метою впровадження новітніх форм і методів роботи поліції, 

П.п. 5 п. 99 

Плану КМУ 
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Національною поліцією та Міжнародною програмою підвищення 
кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту 
юстиції США (ICITAP), організовано підвищення кваліфікації дільничних 
офіцерів поліції. Програма підвищення кваліфікації складається з 
нормативної та варіативної частин і включає теоретичні та практичні 
заняття, зокрема з  дисциплін: «Протидія торгівлі людьми» та  
«Попередження насильства в сім'ї».  

Станом на сьогодні понад 6 тис. дільничних офіцерів поліції 
успішно склали індивідуальний іспит за результатами підвищення 
кваліфікації.  

Для підвищення ґендерної обізнаності  представники НПУ беруть 
участь у засіданнях робочих груп Кабінету Міністрів України та МВС,  
навчальних сесіях, тренінгах, семінарах, організованих представниками 
структур ООН, ОБСЄ, НАТО, Консультативної місії Європейського союзу 
в Україні.   

НПУ постійно здійснюється співпраця з офісом Координатора 
ОБСЄ в Україні, Міжнародним благодійним фондом «Українська 
фундація громадського здоров’я», Фондом народонаселення ООН в 
Україні та представництвом ООН із гендерної рівності та розширення 
прав і можливостей жінок в Україні щодо розроблення навчально-
методичних та інформаційних матеріалів, а також участі у проведенні 
нарад та конференцій з питань попередження насильства в сім’ї. 

За інформацією Національної гвардії України в Головному 

управлінні введена посада старшого інспектора (радника з питань 

психологічної служби та гендерної політики) відділу радників 

Командувача НГУ. Створена служба з гендерної інтеграції в управлінні 

кадрової роботи Головного управління Національної гвардії України. 

Виданий наказ командувача НГУ від 07.09.2017 № 580 «Про створення 

робочої групи для впровадження гендерної політики в діяльність НГУ».  З 

метою впровадження гендерної політики протягом жовтня-листопада 2017 

року проведена оцінка стартових позицій щодо відповідності принципу 
рівності структур та діяльності Національної гвардії України. Також 

представники Національної гвардії України приймали участь у  засіданнях 

Міжвідомчої робочої групи з виконання резолюції ради Безпеки ООН 1325 

на період до 2020 року Міністерства внутрішніх справ України та Кабінету 

Міністрів України. Постійно проводиться моніторинг та оцінка стану 

справ в НГУ щодо гендерної рівності. 

На сьогодні в Держприкордонслужбі проходять військову службу 

(працюють) понад 10 тисяч жінок, що становить 28% від загальної 

чисельності особового складу. 
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Керівні посади займають понад 180 жінок, з яких 4 в Адміністрації 

Держприкордонслужби. 

У кадровому резерві висунення на керівні посади перебуває 81 

жінка-офіцер. 

Представники Держприкордонслужби України на постійній основі 

беруть участь у роботі: 

1. Міжвідомчої робочої групи  з питань імплементації Резолюції РБ 

ООН № 1325 «Жінки, мир та безпека» при Комісії з питань координації 

євроатлантичної інтеграції України: 

11.10.2017 – зустріч з питань презентації документу «Оцінка 
гендерного впливу на сектор безпеки і оборони України», проведеної 

Структурою ООН Жінки на запит Віце-прем’єр-міністра України з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції. 

29.11.2017 – зустріч з питань обговорення пропозицій до стратегії 

розвитку гендерної рівності у секторі безпеки і оборони України, а також 

поряду інтеграції гендерних підходів в освіті в секторі безпеки і оборони 

України. 

2. Міжвідомчої робочої групи МВС з імплементації Резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»: 

Робочі зустрічі 12.10.2017 та 17.11.2017; 

Тренінг з гендерних питань з метою започаткування Мережі 

гендерних focalpoints (координаторів). 
3. Робочої групи зі створення Асоціації жінок правоохоронних 

органів України, яка діє в рамках імплементації Проекту РТАР, за 

фінансової допомоги Уряду Канади, всебічної підтримки Міністерства 

внутрішніх справ України та участі іноземних консультантів (остання 

зустріч 7-8.11.2017). 

23.11.2017 взято участь у відкритті та роботі 1-го УКРАЇНСЬКОГО 

ЖІНОЧОГО КОНГРЕСУ, організованого за ініціативи Міжфракційного 

депутатського об’єднання у Верховній Раді України «Рівні можливості». 

24-25.10.2017 – участь у модульному інформаційно-ознайомчому 

курсі на тему «Лідерство. Гендер», організованому у взаємодії з 

Програмою професійного розвитку Україна – НАТО Офісу зв’язку НАТО 
в Україні та Дипломатичною академією при МЗС України. 

13-15.11.2017 – участь представників Держприкордонслужби 

України у тренінгу для тренерів на тему «Врахування принципу рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків та антидискримінаційних підходів 

у системних реформах із залученням громадянського суспільства» (на 

запрошення національного консультанта Програми «ООН – Жінки» в 

Україні та Голови правління неурядової організації «Інформаційно-
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консультативний жіночий центр»). 

7.12.2017 – участь у тренінгу «Актуалізація гендеру у лідерстві та 

управління» в рамках проекту «Комунікаційна підтримка та залучення 

громадськості до процесу реформ», організованому Міжнародною 

Організацією IREX та Посольством США в Україні. 

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.   

 

П.п. 3 п. 102 
Плану КМУ 

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 

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». 

 

П.п. 3 п. 105 
Плану КМУ 
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виділення цих 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». 

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

Національна 
поліція, ДМС, 
АДПС, ДСНС, 

ДК 

Постійно Працівники відділу комунікації Головного управління 

Національної поліції  в м. Києві у межах компетенції постійно проводять 

інформаційну кампанію серед мешканців столиці щодо підвищення рівня 

обізнаності про правові основи запобігання і боротьби з домашнім 

насильством та можливостей отримання комплексної допомоги 

постраждалим від гендерного насильства та торгівлі людьми. Під час 

підготовки таких матеріалів для ЗМІ залучаються коментарі експертів, 
фахівців та інших посадових осіб, які на конкретних прикладах 

інформують громадян про алгоритм дій у різних екстремальних ситуаціях, 

а також акцентують на видах відповідальності за протиправні дії.  

Аби постраждалі від будь-яких протиправних дій сторонніх осіб 

мали можливість оперативно повідомити про правопорушення 

правоохоронні органи та отримати від них допомогу, на веб-сайті 

Головного управління розміщено інформацію про адреси знаходження 

територіальних (відокремлених) управлінь поліції, номери телефонів 

чергових частин структурних підрозділів, адреси місця розташування 

службових кабінетів дільничних офіцерів поліції та вулиці їх 

обслуговування, контактні телефони, а також інформація про дні та 
години прийому керівництвом Головного управління. Окрім цього, у 

засобах масової інформації широко анонсовані телефони «гарячої лінії» 

поліції, за якими громадяни можуть звернутися для отримання 

комплексної правової консультації та практичної допомоги. 

Державною міграційною службою протягом звітного періоду на 

офіційному веб-сайті висвітлено ряд матеріалів, які стосуються різних 

аспектів забезпечення прав громадян, рівності та недискримінації. Зокрема 

на сайті розміщено матеріали щодо: 

- 23 жовтня у Мукачеві у Пункті тимчасового розміщення біженців в 

Закарпатській області відбулася робоча зустріч керівництва Пункту з 

директором Міжнародного фонду охорони  здоров’я та навколишнього 

середовища “Регіон Карпат - NEEKA” Альбертом Пірчаком, 
представниками неурядових організацій. Темою розмови стали підсумки 

та перспективи роботи з шукачами притулку . 

- Благодійний фонд «Право на захист» спільно з Державною міграційною 

П.п. 1 п. 106 
Плану КМУ 
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службою України в листопаді 2017 року провели соціальну інформаційну 

кампанію під умовною назвою «Біжу, щоб вижити». 

Головна мета інформаційної кампанії – підвищення рівня гуманності, 

толерантності українського суспільства до мігрантів, розуміння причин, з 

яких в Україну потрапляють біженці та усвідомлення їхніх потреб. Ми 

прагнемо донести до громадян України, що біженці їдуть до нас тому, що 

змушені рятувати свої життя та життя своїх дітей. 

Держприкордонслужба України в межах компетенції бере участь у 

проведенні інформаційно-просвітницької кампанії з питань рівності та 

недискримінації широко використовуючи можливості відомчого Інтернет - 
сайту та засобів масової інформації. 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій постійно 

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 номери телефонів довіри МВС з питань звернення про 

подолання насильства щодо жінок і чоловіків.  
Фахівці ДСНС включені до Міжвідомчої робочої групи МВС з 

розроблення плану заходів МВС України з виконання Національного 
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, 
безпека" на період до 2020 року", затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113-р, та 
систематично беруть участь у тренінгах:  

навчальній сесії "Жінки, мир, безпека" (11 жовтня 
2017 року); 

робочої групи з питань імплементації Резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 "Жінки, мир, безпека" в секторі безпеки та оборони України (13 
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жовтня 2017року); 

модульному інформаційно-ознайомчому курсі "Лідер. Гендер" (24-25 

жовтня 2017 року в Дипломатичному корпусі МЗС). 

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

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 
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». 

П.п. 3 п. 109 
Плану КМУ 

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

Національна 
поліція 

До кінця IV 
кварталу 2018 
року 

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

П.п. 4 п. 109 
Плану КМУ 

Забезпечення прав учасників антитерористичної операції 

Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції 

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 

145) У межах компетенції взяти участь у проведенні 
інформаційної кампанії спрямованої на боротьбу із 

Національна 
поліція, ГУ 

Постійно З персоналом Держприкордонслужби постійно проводяться заходи 
спрямовані на: 

дотримання кращих європейських стандартів культури 
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стигматизацією та дискримінаційними настроями 
стосовно внутрішньо переміщених осіб як з боку 
місцевого населення, так і органів виконавчої 
влади. 

НГУ, АДПС, 
ДК 

ДФППМОВМ 

прикордонного контролю, культури спілкування, ввічливості, 
доброзичливості з громадянами, що прямують через пункти пропуску 
через державний кордон України та контрольні пункти в’їзду виїзду в 
районах проведення АТО; 

недопущення випадків грубого поводження, порушення 
загальноприйнятих норм поведінки, створення конфліктних ситуацій по 
відношенню до громадян що перетинають державний кордон. 

В межах компетенції військовослужбовці НГУ взяли участь в 

організації доставки, в жовтні 2017 року, до м. Северодонецьк Луганської 

обл. гуманітарної допомоги з Латвійської Республіки та передачі її 

жителям постраждалим в ході бойових дій, заходи висвітлені на 

офіційному сайті НГУ. В період з 10 по 20 грудня 2017 року в рамках 

благодійної акції «Гвардійська родина – тобі, Україно!» групою офіцерів 

Іміджево-видавничого центру НГУ була організована та проведена робота 

щодо доставки на схід країни гуманітарного вантажу, який було 

розподілено серед навчально-виховних та соціальних закладів Луганської 

та Донецької області. Було відвідано 15 населених пунктів, 20 навчально-

виховних та соціальних закладів, забезпечено 2 тис. 166 дитини та 20 
багатодітних родин. Забезпечено висвітлення благодійної акції 

«Гвардійська родина – тобі, Україно!» у центральних та регіональних 

засобах масової інформації, а саме: Телеканалах – «5 канал», «24 канал», 

«Прямий» «UA: Перший», «Донбас – До ТеБе», «Луганське обласне 

телебачення ЛОТ», «Слов’янське міське телебачення», «Маріупольське 

міське телебачення», «Громадське радіо». Інформаційних інтернет 

ресурсах – «АТН Харків», «Тверезий погляд», «УкрНет», «Вінтера», 

«Українські Національні Новини – UNN» та інших. Всього було 

підготовлено та висвітлено близько 15 телевізійних сюжетів, розміщено 

інформацію на 300 провідних інформаційних ресурсах та 5 регіональних 

друкованих видань, соціальній мережі Facebook (сторінках військових 

частин НГУ) та офіційному сайті Національної гвардії України. 

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 

ДК, 
Національна 
поліція, ГУ 
НГУ, АДПС 

У строки 
погоджені з 
МІП, починаючи 
з ІІ кварталу 

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 

П.п. 1 – 2     
п. 124 

Плану КМУ 
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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). 

2016 року і до 
завершення 
тимчасової 
окупації частини 
території 
України 

території Автономної Республіки Крим за відсутності належних правових 
підстав у разі отримання інформації від офіційних джерел, що 
уповноважені здійснювати міжнародні відносини у сфері правопорядку. 

 

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

Забезпечення реалізації та захисту прав громадян України 

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

АДПС, ДМС, 
Національна 

поліція, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

У строки, 
погоджені з АТЦ 
при СБУ, до 
кінця II кварталу 
2016 

З метою врегулювання питання переміщення громадян України, які 

досягли 16-річного віку, через лінії зіткнення у межах Донецької та 

Луганської областей для оформлення паспорта громадянина України, 
зразок довідки про подання документів для подальшого оформлення і 

отримання паспорта громадянина України, що засвідчує зазначені факти 

та є обставиною, яка враховується при переміщенні осіб через лінію 

зіткнення, затверджено наказом Першого заступник керівника 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника 

Антитерористичного операції на території Донецької та Луганської 

областей від 12.06.2015 № 415ог «Про затвердження Тимчасового порядку 

контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів 

(товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської 

областей» (зі змінами до наказу від 24.06.2016 № 327ог). 

Держприкордонслужбою України 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 неодноразово 

впроваджувались зміни до  Тимчасового порядку контролю за 

переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської 

областей, затвердженого наказом першого заступника керівника 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника 

Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 

областей) від 14 квітня 2017 року № 222-ог.Зокрема, наказом першого 

заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки 

України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та 

Луганської областей) № 1000-ог від 15.12.2017 внесено зміни, що 
врегульовують порядок перетинання лінії зіткнення особами, які 

оформляють паспорт громадянина України у зв’язку із 

втратою/викраденням або обміном, а також доповнено перелік документів, 

що видаються особам, які звільнилась з місць позбавлення волі на 

пп 1 - 4 П 
130 
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тимчасово неконтрольованій території для їх пропуску на підконтрольну 

територію 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 можливості 
залучення транспорту для евакуації, створення 
необхідних запасів палива та резерву транспортних 
засобів. 

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 серпня2017 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. 
Крім цього, розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Переліку районів можливих бойових дій, та 

безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та 

матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення загрози збройних 

конфліктів", яким визначається кількість населення, що підлягає евакуації 

з районів збройних конфліктів в небезпечні райони. 

На сьогодні технічна інвентаризація захисних споруд цивільного 

захисту (далі – захисні споруди), як об'єктів нерухомого майна в Україні, 

проведена на 67 %, зокремана 67 % захисних споруд, що розташовано на 

підконтрольних українській владі територіях Донецької області, та 35 % – 

Луганської області. 
Відповідно до доручення Прем'єр-міністра Українивід 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 

П.п. 6 п. 130 
Плану КМУ 
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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 IV кварталу 2017 року в Донецькій області 

навчання з питань цивільного захисту пройшли 587 осіб, протягом всього 

2017 року – 2 тис. 562 особи, в Луганській області протягом IV кварталу 

2017 року навчання з питань цивільного захисту пройшли 232 особи, 
протягом всього2017 року – 1 тис. 403 особи 

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

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

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

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця IV 
квартал 2016 р. 

Державною міграційною службою розроблено проект Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту»» (щодо інтеграції осіб, 
які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, 
та тимчасового влаштування дітей, розлучених із сім’єю). Листом ДМС 
від 24.04.2017  
№ 8-2325/1-17 документ надіслано на опрацювання та погодження до 
заінтересованих ЦОВВ. Отримано листи-відповіді від Мінсоцполітики, 
Мінекономрозвитку, МОЗ, МОН, Мінфіну, Держслужби зайнятості та 
позицію Представництва УВКБ ООН в Україні щодо законопроекту. З 
метою урегулювання спірних питань та зауважень до документа ДМС 
надіслано відповідні листи до МОН, Мінфіну, Мінсоцполітики від 
12.12.2017 №№ 8.7-8012/1-17, 8.7/8006/1-17, 8.7/8005/1-17. 

П.п. 1 п. 131 
Плану КМУ 

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

ДМС До кінця I 

квартал 2017 р. 

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 Польша 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 

П.п. 3 п. 131 
Плану КМУ 
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легальної трудової міграції, допомоги в адаптації трудових мігрантів після 

повернення з-за кордону тощо, до вирішення питання щодо утворення 

таких інформаційно-консультаційних пунктів необхідно залучати 

Мінсоцполітики. Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують 

інформування та консультування іноземців та осіб без громадянства про 

послуги, які ними надаються, у межах визначених законодавством 

повноважень. 

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). 03.10.2017 законопроект відкликано та 

доопрацьовано з урахуванням зауважень, висловлених у ході його 

розгляду на засіданні Комітету ВРУ з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин. Найближчим часом законопроект 

буде внесено на розгляд Верховної Ради України. 

 

П.п. 4 п. 131 
Плану КМУ 

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

розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України з метою врегулювання механізму 

визначення (документування) статусу особи без 

громадянства 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ 

До кінця II 

кварталу  2016 р. 

 

Розроблення проекту постанови буде можливим після прийняття 

Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». 

П.п. 5 п. 131 
Плану КМУ 

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

та інших заінтересованих органів розроблення та 
подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

проекту закону про внесення змін до статей 30 та 

31 Закону України “Про Єдиний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус” з метою забезпечення 

відповідності проїзних документів осіб без 

громадянства стандартам ІКАО та збільшення 

строку дії посвідки на постійне проживання до 

п’яти років відповідно (з урахуванням 

Директиви Ради ЄС2003/109/EК від 25 листопада 

2003 р. “Про статус громадян третіх країн, які 
проживають на довгостроковій основі”, статті 8.2 із 

змінами від 2011 року). 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця II 

кварталу  2016 р. 
 

14 липня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України 

№ 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським 

Союзом візового режиму для України», який набрав чинності 1 жовтня 

2016 року, та завдяки якому забезпечено відповідність проїзних 

документів осіб без громадянства стандартам ІКАО та збільшено строк дії 

посвідки на постійне проживання до десяти років. 

П.п. 6 п. 131 

Плану КМУ 

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

розроблення та подання на розгляд Кабінету 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця II 

кварталу  2016 р. 

ДМС вносила пропозицію визначити Мін’юст головним виконавцем цього 

заходу, яка не була враховано. 

П.п. 7 п. 131 

Плану КМУ 

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

змін до Закону України “Про безоплатну правову 

допомогу” з метою внесення до переліку суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу 

осіб без громадянства — до моменту прийняття 

рішення про їх визнання та у разі, коли особа 

оскаржує рішення щодо статусу особи без 

громадянства (відповідно до зобов’язань України за 

Конвенціями ООН щодо осіб без громадянства та з 

урахуванням кращих практик ЄС). 

 

165) Здійснити в межах міжнародних проектів вивчення 
досвіду щодо документування та ідентифікації осіб 

без громадянства. 

ДМС, ДМСЄІ До кінця III 
кварталу 2016 р. 

 

ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття Верховною Радою України 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства»». 

П.п. 8 п. 131 

Плану КМУ 

166) Забезпечити внесення змін до Порядку оформлення 

і видачі паспорта громадянина України, 

затвердженого наказом МВС від 13.04.2012 № 320, 

з метою спрощення і чіткого визначення доступу до 

процедури осіб, які після досягнення 18 років 

одержують паспорт уперше. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

Через 3 місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30 та 31 

Закону України 

«Про ЄДДР» 

01.10.2016 набрав чинності Законом України від 14.07.2016 № 1474-VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським 

Союзом візового режиму для України». 

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статусу» (далі 

– Закону) оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України, його 

пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Завдяки прийняттю Кабінетом Міністрів України постанови від 26 жовтня 

2016 р.  № 745, яка набрала чинності 1 листопада 2016 року, урегульовано  

питання оформлення та видачі вперше паспорта громадянина України у 

формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Одночасно 

визначено процедуру встановлення особи для осіб, які досягли 18-річного 

віку.  

Отже, реалізація відповідних положень Закону щодо оформлення,  видачі, 

обміну паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення, 

повернення державі та знищення здійснюється у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, та не потребує внесення змін до Порядку 

оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого 
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.04.2012 № 320. 

П.п. 9 п. 131 

Плану КМУ 

167) Забезпечити можливість запровадження реєстру 

ідентифікаційних даних, у тому числі щодо осіб, 

які звертаються із заявою про видачу паспорта 

вперше після досягнення 18 років або про видачу 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

Через 3 місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

Статтею 4 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус» встановлено що Єдиний державний 

демографічний реєстр ведеться з метою ідентифікації особи для 

П.п. 10 п. 

131 Плану 

КМУ 
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№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

паспорта замість утраченого, зокрема шляхом 

визначення елементів перевірки, що 

запроваджується в межах цієї процедури. 

статей 30 та 31 

Закону України 

«Про ЄДДР» 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, 

визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів. 

Єдиний державний демографічний реєстр у межах, визначених 

законодавством про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання, використовується також для обліку інформації про 

реєстрацію місця проживання чи місця перебування. Перелік інформації, 

яка вноситься до Єдиного державного демографічного реєстр, визначений 

у статті 7 Закону, є вичерпним. 

З 01.01.2015 ДМС запроваджено засобами Реєстру оформлення та видачу 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з 01.01.2016 - 
паспорта громадянина України у формі картки. 

168) Забезпечити внесення змін до Положення про 

посвідчення особи без громадянства для виїзду за 

кордон, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 серпня 1995 р. № 610, з 

метою збільшення строку дії проїзних документів 

осіб без громадянства до 10 років. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

через три місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30 та 31 

ЗУ «Про ЄДДР» 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт як неактуальний, 

оскільки з 1 січня 2016 року особи без громадянства документуються 

проїзними документами відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.05.2014 № 153. 

П.п. 11 п. 

131 Плану 

КМУ 

169) Забезпечити розроблення нормативно-правового 

акта щодо порядку оформлення і видачі 

посвідчення особи без громадянства для виїзду за 

кордон. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

через три місяці 

після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30та 31 

ЗУ «Про ЄДДР» 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт як врегульований. 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 07.05.2014 № 153 

«Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, 

знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм». 

П.п. 12 п. 

131 Плану 

КМУ 

170) Забезпечити внесення змін до Порядку оформлення 
і видачі посвідки на постійне проживання та 

посвідки на тимчасове проживання, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 

березня 2012 р. № 251, з метою збільшення строку 

дії посвідки на постійне проживання до п’яти років. 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ  

через три місяці 
після прийняття 

закону про 

внесення змін до 

статей 30 та 31 

ЗУ «Про ЄДДР» 

ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, оскільки пунктом 9 
вказаного Порядку передбачено, що строк дії посвідки на постійне 

проживання не обмежується; вона підлягає обміну в разі досягнення 

особою 25- і 45-річного віку. 

П.п. 13 п. 

131 Плану 

КМУ 

171) Забезпечити проведення спільно з Мін’юстом, 

органами місцевого самоврядування, 

представниками УВКБ ООН та його виконавчих 

партнерів ідентифікаційних заходів у шести 

пілотних областях України щодо виявлення осіб, 

які не мають 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 

П.п. 15 п. 

131 Плану 

КМУ 
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громадянства. 

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» Державною 

міграційною службою 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, внесено на 

розгляд Кабінету Міністрів України. 

П.п. 18 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 

179) Спільно з іншими заінтересованими органами 

державної влади забезпечити розроблення та 

подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

проекту закону про внесення змін до статті 13 

Закону України “Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус” з метою включення 

до переліку документів посвідчення особи, що 

потребує додаткового захисту, та проїзного 

документа особи, що потребує додаткового 
захисту, збільшення у статті 34 зазначеного Закону 

кількості сторінок проїзного документа біженця з 

16 до 32 та вилучення інформації про громадянство 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця 2016 

року 

14 липня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон 

України № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським 

Союзом візового режиму для України», який набрав чинності 01 жовтня 

2016 року, та яким доповнено Закон України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 

5492-VI статтею 36 «Посвідчення особи, яка потребує додаткового 

захисту» та статтею 37 «Проїзний документ особи, якій надано додатковий 

захист». 

П.п. 1 п. 132 

Плану КМУ 
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біженця відповідно до стандартів ICAO доповнення 

зазначеного Закону статтею 36, у якій передбачити 

опис проїзного документа особи, що потребує 

додаткового захисту. 

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 забезпеченні 
розроблення Мінрегіоном, Мінсоцполітики та 

Мінфіном спільно з іншими заінтересованими 

органами державної влади проекту закону про 

внесення змін до Закону України “Про житловий 

фонд соціального призначення” щодо надання 

соціального житла біженцям та особам, які 

потребують додаткового захисту, нарівні з 

громадянами України, а також проекту постанови 

Кабінету Міністрів України про внесення змін до 

Державно цільової соціально-економічної програми 

будівництва (придбання) доступного житла на 

2010—2017 роки (постанова Кабінету Міністрів 
України  

від 11 листопада 2009 р. № 1249) з метою 

врахування інтересів біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту. 

ДМС, ДЮЗ, 
ДФППМОВМ  

До кінця ІІІ 
кварталу 2016 

року 

У рамках опрацювання пропозиції Мінрегіону щодо виключення 
цього пункту з плану дій (лист від 11.01.2017 № 7/9-304) ДМС листом від 

10.02.2017 № 8-793/1-17 поінформовано Мінрегіон про її прийнятність 

лише за умови запропонування іншого механізму, запровадження якого 

забезпечило б створення належних умов для реалізації біженцям та 

особам, які потребують додаткового захисту, права на користування 

житлом, наданим у місці проживання. 

П.п. 3 п. 132 

Плану КМУ 

182) Спільно з Мінсоцполітики та іншими ДМС, ДЮЗ, До кінця II Питання буде вирішуватися у рамках діяльності робочої групи з П.п. 4 п. 132 
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заінтересованими органами державної влади 

забезпечити розроблення та подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України проекту закону про 

внесення змін до Законів України “Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей”, “Про свободу пересування 

та вільний вибір місця проживання в Україні”, 

“Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус” та проектів інших нормативно-правових 

актів, що регулюють питання місця 

перебування/проживання, з метою розроблення 

спеціального порядку реєстрації місця проживання 

для біженців та осіб, які потребують додаткового 

захисту, за окремою (спрощеною) процедурою або 

за визначеними ДМС адресами, а також 

розроблення та прийняття в установленому 

порядку проекту нормативно-правового акта, що 

регулює питання діяльності центру обліку 

бездомних громадян. 

ДФППМОВМ  кварталу 2016 р. питань підготовки проектів нормативно-правових актів щодо 

вдосконалення реєстрації місця проживання осіб, утвореної відповідно до 

наказу МВС від 06.11.2017 № 906. 

Плану КМУ 

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

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця 2016 р. ДМС вносила пропозицію виключити цей пункт, 60 скільки 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 
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і повинен убезпечити таку особу від можливого 
повернення до країни походження/постійного 
проживання. 

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 

187) Спільно з Мінсоцполітики та іншими 

заінтересованими органами державної влади 

забезпечити розроблення та подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України проекту закону про 

внесення змін до статті 5 Закону України “Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту”, та проектів відповідних 

підзаконних нормативно-правових актів, 

передбачивши, що основним державним органом, 

який відповідає за влаштування і захист дитини, 

розлученої із сім’єю, є орган опіки та піклування, а 
не центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту, а також урегулювання на законодавчому 

рівні питання щодо повноважень законного 

представника дитини, розлученої із сім’єї, до 

набуття нею відповідного статусу або досягнення 

повноліття.  

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця  

IV квартал 2016 

р. 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 16.11.2016 

№ 832 «Про особливості соціального захисту розлучених із сім’єю дітей, 

які не є громадянами України», якою затверджено Порядок взаємодії 

державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення 

дітей, розлучених із сім’єю.  

Відповідно до положень новоприйнятого нормативно-правового акта 

після виявлення дитини, розлученої із сім’єю, представник служби у 

справах дітей за сприяння представника територіального органу ДМС 

невідкладно забезпечує вжиття заходів для тимчасового влаштування 

такої дитини. Цим же документом визначено повноваження законних 

представників та уповноважених органів щодо соціального захисту 
дитини, розлученої із сім’єю. 

П.п. 13-14 

 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 потребують 
додаткового або тимчасового захисту”, якими 
передбачено невідповідність зібраних документів 
вимогам, які висуваються до заяв про звернення за 
захистом в Україні, як єдину можливу підставу для 
відмови у прийнятті рішення про оформлення 
документів, передбачивши що на стадії вирішення 
питання про оформлення документів заява про 
звернення за захистом по суті не розглядається. 

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ  

До кінця 2016 р. Державною міграційною службою розробляються зміни до Закону 

України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту», у контексті чого переглядаються підстави відмови у 

прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту, та розглядається питання щодо можливого внесення 
відповідних змін до статті 8 Закону. 

П.п. 1 п. 133 

Плану КМУ 
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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. Державна міграційна служба вносила пропозицію виключити цей 

пункт, оскільки аналіз практики видачі посвідчень біженця у європейських 

країнах показує, що такі документи видаються у середньому строком на 

п’ять років і їх термін дії не прив’язаний до документів, що видаються 

громадянам цих держав.У випадку надання іншої інформації з цього 

питання, ДМС готова її вивчити додатково та вносити відповідні зміни. 

П.п. 2 п. 133 

Плану КМУ 

190) У межах компетенції взяти участь у розробленні 

Мінсоцполітики Порядку виявлення дітей, 

розлучених із сім’єю, та взаємодії органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування під час здійснення їх соціального 

захисту, у якому передбачено, зокрема, механізм 

призначення таким дітям законного представника. 

ДМС, АДПС, 

Національна 

поліція, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

У строки, 

погоджені з 

Мінсоцполітики, 

до 30.04.2016 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 16.11.2016 

№ 832 «Про особливості соціального захисту розлучених із сім’єю дітей, 

які не є громадянами України», якою визначено механізм призначення 

законних представників, їх повноваження щодо соціального захисту 

дитини, розлученої із сім’єю. 

 

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. Державна міграційна служба вносила пропозицію виключити цей 

пункт, оскільки вказана стаття Закону не містить обмежень щодо подання 

заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту. 

П.п. 4) п. 133 

Плану КМУ 

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

ДМС, ДЮЗ, 

ДФППМОВМ 

До кінця I 

кварталу 2017 р. 

Державна міграційна служба вносила пропозицію виключити цей 

пункт, оскільки вказане питання потребує детального додаткового 

вивчення. У 2008 році була зроблена спроба проведення легалізації тієї 

категорії іноземців, яка могла підтвердити необхідність свого проживання 

в Україні. Для цього був розроблений відповідний нормативно-правовий 

акт, але в ході його опрацювання та узгодження дійшли висновку щодо 

передчасності 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. 

П.п. 5) п. 133 

Плану КМУ 



63 

№ 

п/п 

Зміст заходу 
Виконавець 

Термін 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 

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. 

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 
 


