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Вступ 

2015 року прийнято першу всеосяжну Національну стратегію у сфері прав людини (далі – 
Стратегія), а також План дій з її імплементації (далі – План дій). Під час формулювання Стратегії 
взято до уваги міжнародні зобов’язання України, рекомендації договірних органів з прав 
людини ООН, а також євроінтеграційні напрями роботи. Варто зазначити, що обидва 
документи – це результат компромісу, досягненого в ході діалогу між представниками 
державних органів, громадськості та із залученням міжнародних організацій. 

Національна стратегія охопила 25 галузей чи сфер, які орієнтовно розподілено за різними 
принципами: шість стосуються громадянських прав, інші шість – дискримінації чи прав 
соціальних груп, таких як жінки, діти й меншини, ще шість – різних аспектів конфлікту та 
окупації, чотири – соціальних та економічних прав, два – того, що можна вважати політичними 
правами, і ще один – проблеми обізнаності з правами людини. У Стратегії за цими напрямами 
прописано 34 «стратегічні цілі», у рамках яких має бути досягнено орієнтовно 160 «очікуваних 
результатів». Для виконання цих амбітних завдань імплементаційний документ передбачає 135 
тематичних блоків і майже 700 конкретних заходів. 

Уже на етапі розробки було очевидно, що і Стратегія, і План дій – це компромісні документи, в 
яких відображено максимальну кількість очікувань громадянського суспільства і 
продемонстровано політичну волю щодо реалізацій навіть «непопулярних», але важливих з 
погляду становлення прав людини ініціатив. Водночас ці документи аж ніяк не можна назвати 
вимірюваними та зваженими, продуманими з позиції реалістичності та аналізу вже наявних 
реформ, стратегій і планів дій. 

Відтак запропонований аналіз покликаний рекомендувати підходи та способи, які могли б 
стати у пригоді під час розроблення наступних стратегічних чи операційних документів у 
сфері прав людини. Важливо наголосити, що метою цього аналізу не є власне оцінка прогресу 
імплементації Стратегії як такої, хоча саме результати та висновки багаторазових спроб 
моніторингу Стратегії та Плану взято за основу представленого аналізу. 

Аналіз моніторингового механізму імплементації Стратегії і Плану 
Будь-який стратегічний документ у кінцевому підсумку має призвести тією чи іншою мірою до 
запланованого результату, інакше є великий ризик декларативності та неефективності такого 
документа. Саме тому на глобальному рівні розроблення національних стратегічних документів у 
сфері прав людини зазвичай супроводжується збором кращих практик і напрацюванням підходів 
і рекомендацій щодо моніторингу виконання таких документів 1 . Адже такі чинники, як: чітке 
формулювання очікуваного результату й можливість його виміряти (за допомогою кількісних та 
якісних показників), а також прозорість моніторингового механізму (і інституційна, і відкритість 
даних) уможливлюють розуміння слабких і сильних сторін політик і реформ, ефективних і не дуже 
підходів, і врешті з їхньою допомогою можна отримати практичні інструменти щодо захисту та 
просування прав людини. 

  

                                                        
1 Див. публікацію ‘Human Rights Indicators-A Guide to Measurement and Implementation’, UN Office of the High Commission for 
Human Rights (UN OHCHR) [«Показники дотримання прав людини: посібник із вимірювання та реалізації», Управління Верховного 
комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН)], Geneva, Nov. 2012, page 50–67; 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
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Відсутність чітко сформульованих індикаторів, за якими можна було б оцінити прогрес виконання 
стратегічного документа, обумовлювала необхідність відповідного плану чи планів імплементації 
(адже можуть існувати і вузькі тематичні, і один загальний план імплементації), які вже в 
короткостроковій перспективі визначають пріоритетні кроки, запроваджують відповідні 
вимірювані індикатори та результати, розглядаючи стратегічний документ як «дороговказ», що 
окреслює ключові напрями та основні виклики. 

Виходячи з такого підходу, ще 2015 року, одразу після прийняття Стратегії та Плану дій, міжнародні 
організації, зокрема ООН, висловлювали свою позицію щодо потреби вдосконалення 
моніторингового механізму2, адже Стратегія дуже схематично окреслює механізм і процедуру 
моніторингу, система індикаторів досить умовна, а початкові дані взагалі відсутні. Адже хоча 
Стратегія передбачає необхідність і важливість моніторингу, але вказує, що «для здійснення 
моніторингу реалізації Стратегії Президентом України, Кабінетом Міністрів України можуть 
утворюватися відповідні допоміжні органи, до складу яких можуть залучатися в установленому 
порядку представники державних органів, інститутів громадянського суспільства, 
представницьких органів корінних народів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, міжнародних організацій, народні депутати України, науковці та інші фахівці». Проте на 
практиці таких органів створено не було і всю роботу зі звітування було покладено на уряд, а саме 
Міністерство юстиції, яке щороку до 10 грудня мало надавати звіт щодо виконання Плану та 
обговорювати результати виконання з громадськістю. 

Однією зі спроб виправити ситуацію стала ініціатива про запровадження громадського 
моніторингу. Так, у лютому 2016 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
та громадські організації (загалом до ініціативи долучилося 70 організацій), за загальної 
координації Української Гельсінської 
спілки з прав людини, підписали 
Меморандум про співпрацю задля 
забезпечення моніторингу реалізації 
Національної стратегії у сфері прав 
людини до 2020 року3. Від 2016 року 
результати громадського 
моніторингу виконання Плану 
представляли кожні півроку та 
давали альтернативну оцінку щодо 
прогресу виконання запланованих 
заходів. 

Доволі очікуваною, за відсутності 
системи індикаторів, вихідних даних і 
чіткого вимірюваного результату, 
став брак єдності в оцінках 
досягненого прогресу урядом і 
громадськістю. Так, 2018 року, за 
оцінкою Міністерства юстиції, 
План дій було виконано на 46 
відсотків, проте результати 
громадського моніторингу були 
менш оптимістичними і зводилися 
до 29 відсотків 4 . Відмінності в 
оцінках не можна виправдовувати 
суто критичним ставленням громадськості чи бажанням уряду продемонструвати 
                                                        
2 Лист додається, якщо потрібно. 
3 http://hro.org.ua/index.php?id=1468224816  
4 https://zmina.info/news/urjiad_vikonav_lishe_29_planu_dij_nacstrategiji_z_prav_ljiudini__ugspl/ 

Витяг з Методології та методики проведення моніторингу 
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 
2020 року: 

V. Здійснення Оцінки 

1. Оцінка здійснюється Координуючим органом з метою: 

визначення фактичного впливу Національної стратегії та 
Плану дій на забезпечення прав людини в Україні; 

отримання актуальної та відповідної інформації про 
ефективність державної політики у сфері прав людини; 

ідентифікації актуальних проблем у сфері прав людини; 

встановлення необхідності внесення змін до поточного 
Плану дій; 

стратегічного планування у сфері прав людини. 

2. Оцінка здійснюється Координуючим органом щороку за 
результатами підготовки річного звіту про виконання Плану 
дій. 

3. Для цілей проведення Оцінки Координуючий орган здійснює: 

вивчення відповідної інформаційної бази щодо реалізації 
Виконавцями Національної стратегії та Плану дій 
(статистика, дані соціологічних досліджень, доповіді неурядових 
організацій тощо). 

оцінювання даних, отриманих в результаті вивчення 
інформаційної бази. 

http://hro.org.ua/index.php?id=1468224816
https://zmina.info/news/urjiad_vikonav_lishe_29_planu_dij_nacstrategiji_z_prav_ljiudini__ugspl/
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кращі результати, адже передусім ідеться про відмінність підходів до оцінювання та 
різне розуміння змісту відповідних заходів, що обумовлено відсутністю чітко 
сформульованого результату / індикатора досягнення мети. 

Міністерство юстиції здійснило спробу щодо покращення ситуації моніторингу Плану дій та 
Стратегії і в листопаді 2018 року затвердило Методологію та методику проведення моніторингу 
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року5 та плану дій з її реалізації. 
Фактично йдеться про операційний документ, що унормовує процедуру збору даних 
координаційним органом, проте цей документ не запровадив системи індикаторів, які б 
відповідали кращим міжнародним практикам і показували стан досягнення запланованого 
результату. Так, документ торкається питання оцінки впливу, але не встановлює жодних процедур 
чи методик для цього. 

                                                        
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1353-18 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1353-18
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Методологія моніторингу Стратегії 

Усвідомлення проблематичності моніторингу Плану дій і Стратегії стало очевидним уже в перший 
рік їх імплементації. Відтак на запит Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини та Міністерства юстиції ПРООН підтримало проведення семінару для центральних 
органів виконавчої влади, відповідальних за виконання стратегічних документів, і громадських 
активістів щодо моніторингу національних 
стратегічних інструментів у рамках прав людини6. 

Крім того, упродовж 2017–2018 років відбулася 
низка робочих зустрічей представників ГО, які 
здійснюють моніторинг імплементації Плану, в 
рамках яких напрацьовано індикатори, які могли б 
відобразити прогрес реалізації завдань та 
очікувань Стратегії. Висновки й отриманий досвід 
стали основою подальшої роботи в цьому напрямі. 

Таким чином, у процесі роботи було зроблено 
низку основних висновків. 

Один з них стосувався власне предмета 
моніторингу. А саме стало чітко зрозуміло, що аналіз рівня виконання Плану дій: 

• у короткостроковій перспективі не може продемонструвати реальних змін, що відбуваються у 
сфері прав людини, а тому має радше тактичне значення, як-от: виявлення несвідомих виконавців, 
нерелевантних чи невиконуваних заходів, відсутність бюджетного фінансування тощо; 

• з огляду на обсяг Плану дій (135 заходів, розбитих на активності), моніторинг важко здійснений 
або перетворює таку роботу на суто технічну (виконано, не виконано, в стадії виконання тощо), 
що також не може бути показовим для цілей аналізу стану досягнення стратегічної мети. 

Саме тому фокус аналізу та розробки моніторингової методології було спрямовано на 
стратегічний документ – Стратегію, а не операційний імплементаційний – План дій. 

Наступний висновок стосувався власне очікувань від моніторингу. Адже, окрім відсутності 
моніторингового механізму, ані План, ані Стратегія не містили вихідних даних (baseline), а також 
доволі часто – вимірюваного результату, який у Стратегії широкий і загальний, а в Плані навпаки 
– часто зводиться до розробки певного нормативно-правового акта, проведення тренінгів тощо. 

Для цілей моніторингу дослідник мав би, по-перше, створити певну моніторингову рамку, по-
друге, для формулювання вихідних даних зібрати інформацію від першого року 
впровадження Стратегії та Плану. Лише після цього можна аналізувати, визначати позитивну чи 
негативну динаміку, прогрес чи регрес. Проте у багатьох випадках твердження про досягнення 
чи не досягнення мети або результату буде суб’єктивним. 

Отже, під час аналізу імплементації Стратегії, на нашу думку, коректніше говорити про 
оцінку динаміки/змін/прогресу в певному напрямі, а не про виконання чи не виконання як 
таке. 

Підбір індикаторів та їхні кількості. З урахуванням необхідності проведення комплексного 
аналізу, розрахованого на оцінку прогресу (водночас не обов’язково визначати, чи було точно 
досягнено чітко визначеного результату), за основу пропонованої моніторингової рамки обрано 
систему індикаторів, що містила три види індикаторів: структурні, процесу та результату7 

                                                        
6 http://dhrp.org.ua/uk/news/1533-20160921-ua 
7 Розроблених з урахуванням публікації «Індикаторів у сфері прав людини: посібника з вимірювання та імплементації». Див. 
публікацію ‘Human Rights Indicators-A Guide to Measurement and Implementation’, UN Office of the High Commission for Human 
Rights (UN OHCHR) [«Показники дотримання прав людини: посібник із вимірювання та реалізації», Управління Верховного 
комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН)], Geneva, Nov. 2012, page 50–67; 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf. and Rajeev Malhotra: ‘Delivering development and 

У ході семінару учасники намагалися напрацювати 
певні індикатори для моніторингу стратегічних 
документів за трьома тематичними напрямами: 
протидія катуванням, ґендерна рівність і захист 
прав ВПО. Учасники по-різному підійшли до 
окресленого завдання: одна група зробила спробу 
напрацювати індикатори на базі Плану дій, інша 
сфокусувалася на Стратегії. У результаті перша 
група фактично не змогла впоратися із завданням 
на прикладі першого ж тематичного блоку і 
переключилася на підхід, обраний іншою групою. 

http://dhrp.org.ua/uk/news/1533-20160921-ua
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
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(див. табл. 1). Під час обрання того чи іншого індикатора враховано також критерії SMART 
(конкретність, вимірність, досяжність, релевантність, своєчасність) і RIGHTS (релевантність і 
достовірність; незалежність методів збирання даних від суб’єктів, моніторинг яких здійснюється; 
глобальна і всеосяжна змістовність, але з можливістю контекстуалізації та дезагрегації; 
орієнтованість на норми в галузі прав людини; прозорість методів, можливість перевірки, 
своєчасність і прив’язка до термінів; простота і конкретність). 

Критичним також стало питання обрання кількості індикаторів, адже, як було зазначено вище, 
Стратегія передбачає майже 160 очікуваних результатів у рамках 25 цілей. Відповідно навіть суто 
математичний розрахунок потребував би запровадження 480 індикаторів для вимірювання 
кожного очікуваного результату. Проте така кількість індикаторів робила б моніторингову рамку 
занадто складною для застосування. 

Тому запропонований підхід базувався на покритті всіма типами індикаторів саме тематичного 
напряму, що дало б змогу оцінити прогрес за таким напрямом назагал. Запропонована 
моніторингова рамка не є доконаною конструкцією, а радше покликана продемонструвати підхід, 
який можна підлаштувати залежно від цілей дослідження. Наприклад, аналізування окремого 
стратегічного напряму або виокремлення тематики щодо дотримання прав людей з інвалідністю, 
що є наскрізною для всіх напрямів Стратегії. 

Джерела збору даних. Один з критеріїв формування індикаторів – критерій вимірюваності, 
достовірності, за змоги дезагрегації, що обумовило доволі строкатий симбіоз різних джерел: від 
статистичних даних, інформації в рамках запитів на публічну інформацію до експертних звітів 
національного та міжнародного рівнів. Таке поєднання різних джерел, на нашу думку, може 
забезпечити об’єктивність і достовірність моніторингу. Запропонований підхід до 
моніторингової рамки орієнтовано на загальнодоступні джерела інформації та такі дані з 
авторитетних джерел, які можна перевірити та використати. Умовно джерела можна 
поділити на кілька груп: 

Міжнародні: 

• Звіти міжнародних організацій, оцінки міжнародних експертів. 
• Міжнародні рейтинги (перевагу надавали рейтингам, оновлюваним на періодичній основі, що 

дає змогу відстежувати динаміку змін). 

Національні: 

• Статистична інформація (яка є у відкритому доступі на сайтах відповідних державних органів). 
• Звіти державних органів і національних інституцій. 
• Сайти державних органів. 
• Дані, надані в рамках інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

У результаті було напрацьовано моніторингову рамку за кожним стратегічним напрямом, яку 
наведено в Додатку 1 «Система індикаторів моніторингу Національної стратегії з прав людини». 
Моніторингова рамка включає 209 індикаторів, з яких 65 – структурних, 79 – процесу та 65 – 
результату. 

Аналіз за такими індикаторами здійснювала група експертів на основі даних, які можна було 
отримати у вільному доступі.  

                                                        
good governance: Making human rights count’ [«Забезпечення розвитку і належного врядування: урахування прав людини»], World 
Bank Legal Review, Vol. 6, February, 2015. 



 

10 
 

Загальні висновки за результатами моніторингу 

Формування підходу до методології моніторингу та системи індикаторів (див. Доповнення І), а 
також процес збору даних для її апробації виявили низку прогалин і викликів, які варто 
враховувати надалі під час внесення змін до Стратегії, розроблення нового імплементаційного 
плану, а також стратегічних документів у сфері прав людини. 

Широке охоплення та загальність формулювань. Стратегія – це документ, який 
напрацьовували із широким залученням громадськості в рамках відкритих консультацій і за участі 
міжнародних партнерів. Тому перед групою розробників постало завдання знайти компромісні 
формулювання, які могли б максимально охопити сферу прав людини, відобразити рекомендації 
міжнародних органів, сприяти виконанню зобов’язань України у сфері прав людини, відповісти на 
виклики конфлікту, вирішити системні проблеми, що роками залишалися замороженими, і це не 
вичерпний перелік8. У результаті документ справді доволі комплексний і широкий за предметом 
свого охоплення, що є однією з його 
переваг, адже закладені очікування 
залишатимуться актуальними навіть через 
роки імплементації. Проте ця перевага 
мала б компенсуватися чіткістю 
імплементаційного плану, 
орієнтованого на визначений і 
вимірюваний результат. Інакше є 
великий ризик перетворення документа на 
декларацію без реальних механізмів 
імплементації, що фактично зводиться до 
тези «за все хороше і проти всього поганого». Враховуючи зазначене, у ході аналізу було 
напрацьовано варіант методики щодо пріоритезації напрямів для включення до 
стратегічних документів 9 . Крім того, під час експертної оцінки запропоновано низку 
заходів, які з огляду на стан виконання стратегічних завдань і контекст вбачаються 
нагальними і потребують належної відповіді від держави. 

Різнорівненість формулювання стратегічних напрямів. Частину стратегічних напрямів 
сформульовано відповідно до певного права (право на життя, недоторканність, освіту тощо), інші 
– за принципом вразливих груп (питання захисту прав дітей, корінних народів, ґендерної рівності 
тощо), окрему групу становлять результати, сформульовані для вирішення певної проблеми, 
наприклад, блок щодо вирішення проблем чи порушень прав, спричинених конфліктом та 
анексією Криму. Такий підхід має і сильні, і слабкі сторони. Адже, з одного боку, він допоміг досягти 
компромісу між усіма залученими до розробки Стратегії учасниками та сприяв подальшій 
адвокації вирішення проблемних питань, які тривалий час залишалися не вирішеними 
(наприклад, питання щодо ратифікації Римського статуту чи Стамбульської конвенції). Проте такий 
варіативний підхід обумовив низку неузгодженостей і проблем з погляду оцінки виконання. 
Зокрема в ході аналізу став очевидним перетин/дублювання окремих напрямів, що 
потребувало постійного звіряння індикаторів щодо різних стратегічних напрямів (частково 
покликання до інших розділів, частково дублювання або специфікація контексту) та перехресного 
аналізу. Насправді уникнути такої вади, як дублювання, практично неможливо, проте це варто 
враховувати під час здійснення аналізу. 

                                                        
8 https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/39699-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-nacionalynoji-strategiji-u-sferi-prav-lyudini 
9 Викладено в окремому документі. 

Наприклад, стратегічний напрям Забезпечення права на 
справедливий суд передбачає як результат «доступність 
до правосуддя для кожної особи», який буде залишатись 
актуальним завжди, просто залежно від викликів, що 
постають у певний момент, набуватиме різного 
змістовного наповнення. У більш чіткому форматі може 
йтися про фізичний доступ до приміщення для людей з 
інвалідністю, штатну укомплектованість суддів і 
доступ до суду чоловіків і жінок, які мешкають у сільській 
місцевості, тощо. 

https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/39699-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-nacionalynoji-strategiji-u-sferi-prav-lyudini


 

11 
 

3. Тісно пов’язана з наведеним вище – 
негнучкість тих напрямів, що були 
спрямовані на вирішення певної 
проблеми, адже навіть проста 
трансформація проблеми чи зміна 
законодавства у певній сфері правового 
регулювання могли зробити цей напрям 
нерелевантним. Саме блоки Стратегії, 
присвячені вирішенню та превенції 
порушень прав людини, спричинених 
конфліктом, наразі потребують суттєвих 
змін, оскільки не повною мірою 
відповідають умовам сучасності, а також 
не узгоджуються з термінологією чинного 
законодавства. Тому вбачається, що під 
час формулювання напрямів стратегічного документа краще виходити з більш сталих 
категорій, тимчасом як для цілей імплементаційного плану, що має вирішити проблему у 
коротко-, середньостроковій перспективах, чіткий (менш гнучкий) підхід можна цілком 
обґрунтувати, і він свідчитиме про ступінь гостроти тематики/проблеми та її 
пріоритетність. 

4. Дублювання інших стратегічних документів. Ще одне свідчення на користь аналізу 
саме Стратегії – те, що План, попри охоплення близько семисот індикаторів за всіма 
стратегічними напрямами, це не єдиний документ, імплементація якого сприяє просуванню у 
досягненні мети. Ще на етапі розробки Плану дій постало питання необхідності попереднього 
аналізування наявних планів/стратегій для уникнення дублювань і компліментарності 
документів. Проте стислі терміни його розробки унеможливили здійснення відповідного 
аналізу. Водночас під час формулювання індикаторів до Стратегії вбачалося доцільним 
враховувати індикатори, запроваджені для цілей оцінки інших стратегій, наприклад Цілей 
сталого розвитку10. Такий підхід дає змогу зекономити час на збір інформації та відстежувати 
взаємозв’язок і злагодженість політик у різних сферах або навпаки виявити прогалини та 
перекоси. Тому для цілей повноти аналізу імплементації Стратегії варто брати до 
уваги інші стратегічні документи, сфери регулювання яких перетинається, це дає 
змогу отримати більш зважену та повноцінну картину просування реформ. Саме тому 
в ході оцінювання та розроблення моніторингової рамки було здійснено мапінг 11 наявних 
національних стратегічних документів, яких за нашими підрахунками майже п’ятдесят, що 
пов’язані з імплементацією Стратегії та які варто враховувати і під час аналізування 
імплементації, і під час розроблення нового плану заходів (див. Доповнення IІ «Мапінг 
стратегічних/тематичних актів, реалізація яких перетинається зі Стратегією та Планом»). 

5. Несистемність оцінки стратегічних документів як загальна проблема. Як зазначено 
вище, під час формулювання моніторингової рамки було здійснено спробу використати 
індикатори інших стратегічних документів, зокрема Цілей сталого розвитку (ЦСР). Такий підхід 
давав би змогу не лише отримати певну взаємопов’язану картину, адже так чи інакше Стратегія 
покликана сприяти досягненню ЦСР, а й уможливив би використання вже виміряних початкових 
даних, яких бракувало для цілей аналізу Стратегії. Однак у процесі апробації моніторингової 
рамки (через направлення запитів про доступ до публічної інформації та звернення на сайт 
Держкомстату) виявилося, що не всі індикатори виконання ЦСР збирають на постійній основі, 
деякі залишаються не виміряними чи їх вимірюють не на регулярній основі, хоча запровадження 
певної моніторингової рамки теоретично мало б бути забезпечено відповідними даними, 

                                                        
10 http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf 
11 До уваги взято лише документи національного характеру, плани окремих відомств до уваги не бралися. 

Один з яскравих прикладів у цьому напрямі – питання щодо 
забезпечення ґендерної рівності, адже по суті і питання 
доступу до правосуддя, і право на освіту, і право на 
здоров’я не можна повною мірою проаналізувати без 
урахування охоплення різних соціальних груп, включаючи 
доступ жінок і дівчат до правосуддя, освіти, користування 
трудовими правами та залученості до прийняття 
рішень. Водночас напрям щодо ґендерної рівності за доволі 
широкого формулювання мети зводить аналіз лише до 
економічної залученості жінок та участі у суспільно-
політичному житті, що не може розглядатись як 
повноцінний аналіз, а тому для цілей оцінки прогресу за 
таким напрямом важливо також враховувати дані щодо 
прогресу імплементації за іншими напрямами. 

http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
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які збирають на регулярній основі і за одною методологією, інакше є ризик отримання 
необ’єктивних оцінок. 

6. Брак дезагрегованих статистичних даних. Ще один виклик, продемонстрований 
апробацією, – відсутність або точніше лімітована наявність дезагрегованих даних. Для цілей 
оцінки прогресу та виявлення прогалин аналіз даних з дезагрегацією за статтю та іншими 
показниками міг би бути дуже корисним, наприклад для аналізу бідності в сільській місцевості. 
Проте, як вже зазначалося вище, дезагрегація даних за статтю була наявною далеко не в усіх 
державних органах і не з усіх питань. Наприклад, у відкритому доступі можна було знайти дані 
Держкомстату щодо соціально-економічних показників, дезагреговані за статтю, проте в 
правоохоронних органах ґендерна дезагрегація – радше виняток, і зазвичай такі дані надавали 
на окремий запит чи роз’яснення. Ця проблема системна для України і потребує так само 
системного вирішення, адже формулювання політик на принципах належного управління 
та досягнення ЦСР – не просто застосування підходів, заснованих на правах людини, а й 
принципу «не залишення нікого осторонь», що потребує наявності відповідних даних. 

7. Реалістичність термінів для досягнення 
мети. Як вже зазначалося, Стратегія – це 
документ, безстроковий за своїм характером, і 
не лише тому, що не визначає термінів, а й з 
огляду на формулювання очікуваних 
результатів, майже половина яких доволі 
загальні. Натомість під час формулювання 
Плану, незважаючи на його п’ятирічний термін 
реалізації, більшість заходів було заплановано 
до кінця 2016 року, лише деякі з них – на 2017 
рік і далі. На етапі розробки висловлювали 
ідею необхідності щорічного перегляду Плану 
з урахування нових реалій і потреб, але вона 
так і не знайшла свого відображення в тексті 
розпорядження Кабінету Міністрів, яким План 
було затверджено 12 . На практиці процедура 
внесення змін і доповнень до Плану 2018 року довела свою негнучкість. Навіть більше, чимало 
пропонованих змін зводилося до перенесення дат, уточнення формулювань і зміни виконавців, 
але ніяк не змісту заходів. Сам процес імплементації Плану засвідчив, що встановлені терміни 
великою мірою були амбітними, а на практиці – не реалістичними для виконання та не 
підкріпленими ані наявністю політичної волі, ані відповідним бюджетним фінансуванням. Частково 
це пояснюється відсутністю практики написання стратегічних документів, підкріплених 
відповідним бюджетом, та інтегрованою системою моніторингу оцінки. З урахуванням 
отриманого досвіду вбачається більш ефективним з погляду ресурсів, часу та орієнтованості на 
результат використовувати підхід, який передбачає формулювання менш амбітних, але більш 
точкових імплементаційних планів, розрахованих на менший термін (наприклад, три 
роки), що дасть змогу підійти більш зважено до планування та уникнути необхідності 
вносити зміни на екваторі імплементації.  

                                                        
12 http://hro.org.ua/index.php?id=1468264094 

Приклади загальних формулювань можна знайти 
практично в кожному напрямі Стратегії: 

- створено ефективну систему, спрямовану на 
забезпечення протидії злочинним діянням проти 
життя людини (Забезпечення права на життя); 

- надається підтримка жертвам насильницьких 
зникнень та їх сім’ям, запобігання їм, припинення та 
покарання за такі діяння, відшкодування сім’ям 
потерпілих (Забезпечення права на свободу і особисту 
недоторканність); 

- забезпечено незалежність, безсторонність, 
ефективність та інституційну спроможність судової 
системи (Забезпечення права на справедливий суд); 

- створено ефективну систему охорони 
дитинства (Забезпечення прав дитини) тощо. 

http://hro.org.ua/index.php?id=1468264094
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8. Політичний та інституційний координаційний механізм як передумова забезпечення 
ефективної реалізації Стратегії. Чотири роки імплементації Плану дій дали підстави говорити 
про те, що координаційний механізм, передбачений Планом дій, потребує вдосконалення, саме 
тому Міністерство юстиції запровадило Методологію та методику проведення моніторингу 
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року та план дій з її реалізації. Проте 
відповідний наказ Міністерства не може розглядатись як суттєве поліпшення ситуації в цьому 
напрямі, адже в будь-якому разі йдеться про координацію міжгалузевої роботи, що покладається 
на одне відомство, тимчасом як необхідність формування політик за різними напрямами 
свідчить на користь більш високого рівня координації на урядовому рівні. 

9. Навіть більше, ефективна реалізація і Плану дій, і врешті Стратегії обумовлює необхідність 
співпраці та координації між різними органами влади. Якщо План як урядовий документ 
визначає завдання для органів виконавчої влади, інші органи залучають за згодою, то Стратегія 
по суті потребує злагодженої взаємодії виконавчої, законодавчої гілок влади, а також залучення 
органів місцевої влади, що особливо важливо в контексті децентралізації, коли низку функцій і 
завдань передано на місцевий рівень. 

На користь взаємодії між урядом і 
парламентом свідчить той факт, що 
апробація моніторингової рамки чітко 
продемонструвала: без створення 
належного правового регулювання 
складно говорити про системні зміни, 
радше буде йтися про зміну практик. Саме 
тому громадськість не раз зверталася до 
парламенту для просування відповідних 
політик і реформ, передбачених 
Стратегією. Так, 2018 року громадські 
організації підготували навіть своєрідну 
дорожню карту 13  для Верховної Ради 
України, виконання якої мало б сприяти 
реалізації стратегічних напрямів. Тому 
роль парламенту в забезпеченні належної реалізації Стратегії вкрай важлива і може бути 
реалізована і інституційно (через створення відповідних робочих органів – тематичних 
чи назагал, присвячених виконанню Стратегії), а також через відповідне планування 
діяльності та залучення ключових законопроєктів до планів роботи на відповідний рік. 

У контексті розширення кола залучених зацікавлених сторін та акторів для цілей розробки 
всеосяжної національної дорожньої карти з прав людини варто враховувати, що процес 
розроблення та консультацій так само важливий, як і кінцевий результат. І тут міжнародна 
спільнота позитивно зазначала відкритість і прозорість процесів розроблення Стратегії і Плану 
2015 року. Однак можна пошкодувати, що час розробки був вкрай обмеженим, це не дало змоги 
провести публічні дискусії та консультації із зацікавленими сторонами в регіонах України. 
Регіональні консультації спричинили б додаткові витрати, час та організаційні виклики, 
але забезпечили б більше врахування регіонального контексту та долученість регіонів до 
процесу реалізації, оцінки прогресу та результатів, що, як зазначалося, дуже актуально. Адже 
процес децентралізації став викликом для реалізації плану з прав людини в Україні, особливо в 
частині соціально-економічних прав, коли місцеві органи не мали ані досвіду, ані відповідних 
навичок щодо планування місцевих бюджетів з урахування потреб громади14. 

                                                        
13 http://hro.org.ua/index.php?id=1544367755 
14 На цьому не раз наголошено в Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 2016 року. 

- Яскравий приклад відсутності підтримки парламенту – 
питання щодо позитивних дій держави в контексті реалізації 
свободи мирних зібрань (не залежно від того, чи буде йтися 
про прийняття окремого закону, чи про внесення відповідних 
змін до чинного законодавства). Адже під час звітування щодо 
імплементації відповідних пунктів Плану Міністерство 
внутрішніх справ вказувало, що певні заходи буде врегульовано 
спеціальним законом, а тому немає потреби відомчого 
регулювання. Відповідно говорити про великий прогрес 
імплементації Стратегії також не можна. 

+ Натомість позитивним прикладом може стати 
прийняття законодавства, спрямованого на боротьбу з 
домашнім насильством, у результаті якого це явище було 
криміналізовано і вже в перший рік суд виніс 81 вирок за 
відповідною статтею. 

http://hro.org.ua/index.php?id=1544367755
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10. Необхідність вирішити питання фінансування для забезпечення зобов’язань 
конкретними ресурсами для їх виконання. Один з основних чинників ефективного виконання 
комплексних державних планів/стратегій/програм – належна увага до питань бюджетних 
асигнувань. Проте Стратегія та План не передбачали відповідного бюджетного фінансування, 
фактично ті стратегічні завдання, реалізація яких потребувала додаткового бюджетного 
фінансування, виконували лише тоді, коли вони були частиною інших програм або планів (як, 
наприклад, розвиток системи безоплатної правової допомоги), решта так і залишилися 
декларацією намірів (покращення умов тримання у місцях несвободи, відшкодування збитків 
різним категоріям осіб з різних питань, що передбачено цілою низкою стратегічних напрямів). 
Про цей виклик ще на перших етапах написання Плану зазначали всі учасники процесу. Тому 
наступні імплементаційні документи мають враховувати цей досвід і базуватися на спроможності 
бюджетів (державного чи місцевого). Крім того, на етапі розробки можна проаналізувати 
заходи, передбачені у рамках уже прийнятих програм/планів/стратегій і врахувати вже 
виділене фінансування для забезпечення взаємодоповнюваності та відсутності 
дублювання. 
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Результати моніторингу за напрямами Національної стратегії 

Для того, щоб зробити аналіз більш наочним, запроваджено систему оцінок, яка дуже умовна і не 
може розглядатися як об’єктивний критерій. Було прийнято шкалу від -100 до 100: 

- 25 – незначний «відкат» 

- 50 – фіксуються негативні тенденції, 
щодо яких держава не вживає 

належних кроків 

- 75 – запроваджуються політики, що 
мають негативний вплив на ситуацію у 

сфері 

- 100 – ситуація у сфері критично 
небезпечна 

0 – відсутність 
зрушень 

25 – незначні зрушення 

50 – зроблено низку позитивних кроків, 
проте говорити про системність 

результатів неможливо 

75 – досягнено великого прогресу 

100 – результат повністю досягнено 

У результаті здійсненого аналізу можна говорити про певний прогрес у досягненні виконання 
Стратегії. Найбільш просунулися напрями, які стосувалися нових викликів, що великою мірою 
пояснюється наявністю саме політичної волі та/або належної співпраці законодавчої та 
виконавчої гілок влади. Завдяки прийняттю необхідного імплементаційного законодавства 
спостерігається також прогрес за напрямами протидії домашньому та ґендерно зумовленому 
насильству. Хоча неготовність ратифікації Стамбульської конвенції свідчить про стереотипізацію 
проблеми та низький рівень обізнаності представників влади. 

Однак є напрями, за якими експерти констатували негативні тенденції і навіть поступ назад. 
Ідеться про протидію дискримінації, захист прав національних меншин і корінних народів, право 
на охорону здоров’я, а також 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 повноваження. 

Цікаве спостереження, що отримані оцінки дуже близькі до результатів моніторингу виконання 
Плану дій, який з 2016 року здійснює громадськість, адже у виміряних напрямах за 
запропонованою шкалою середній прогрес виконання стратегії становить 28%. Оцінки за всіма 
напрямами наведено в Діаграмі 1. Варто також зазначити, що аналіз не виявив чіткої залежності 
досягнення результату від показників за певним видом індикаторів: за одними напрямами за 
середньої загальної оцінки повністю «провисали» індикатори структури і процесу, хоча 
результату досягнено (зазвичай це було свідченням прийняття несистемних політичних рішень і 
стосувалося напрямів, пов’язаних із конфліктом). Детальну розбивку за кожним з індикаторів 
наведено в Діаграмі 2. 

Окрім загальної оцінки виконання Стратегії, здійснений аналіз, який на першому етапі був 
покликаний проаналізувати стан імплементації Стратегії, в кінцевому рахунку: 

• дав підстави запропонувати моніторингову рамку та підхід, які можна використати для цілей 
оцінки прогресу виконання чинної Стратегії чи враховувати під час розроблення наступних 
стратегічних та імплементаційних документів; 

• дав змогу виявити та підтвердити певні прогалини та неузгодженості в стратегічних 
документах, механізмі їх оцінки й координації виконання та запропонувати способи їх 
врегулювання в майбутньому. Важливо наголосити, що ці способи варіативні і не потребують 
однозначної розробки абсолютно нових стратегічних документів, навпаки – запропоновані 
рішення дадуть змогу враховувати і виходити з уже наявного масиву стратегій і планів у сфері 
прав людини. Крім того, цей підхід пропонує: 
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o по-перше, використовувати і надалі досвід широкого залучення всіх зацікавлених учасників 
до відкритих консультації з напрацювання нових чи внесення змін до чинних стратегічних 
документів, що дає змогу почути позицію кожного зацікавленого учасника та оцінити рівень 
потреб і загроз більш об’єктивно; 

o враховувати та використовувати чинні інші секторальні/тематичні плани і стратегії задля 
забезпечення компліментарності та уникнення дублювання, це також може включати 
взаємодію з міжнародними та донорськими організаціями; 

o під час розроблення наступних імплементаційних документів амбітність планів оцінювати 
крізь призму реалістичності їх виконання, нагальності проблеми та орієнтуватися на 
результат, адже документ з меншою кількістю заходів і реалістичним терміном їх реалізації 
може призвести до відчутніших результатів, аніж занадто загально сформульовані 
положення; 

o запроваджувати систему оцінювання та моніторингу безпосередньо під час розроблення 
документа й чітко визначити вихідні дані (baseline) та очікувані результати; 

o удосконалювати практику і назагал систему збору даних, запроваджувати дезагрегацію як 
важливий елемент підходу, заснованого на правах людини, адже це дає змогу оцінити 
потреби різних категорій населення, виявити найбільш вразливі групи тощо; 

o передбачати фінансове забезпечення запланованих заходів; 
o врешті для ефективного виконання завдань національного масштабу, що передбачають 

прийняття політичних рішень, необхідна ефективна взаємодія з парламентом, а з іншого 
боку – реалізація ініціатив на регіональному рівні передбачає залучення місцевої влади. 
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Забезпечення права на життя 

Структурні: 8,3% Процесу: 25% Результату: 0% Загалом: 20% 

 

Забезпечення права на життя залежить від багатьох елементів і прямо пов’язано з проведенням 
низки реформ: правоохоронних органів, судової та пенітенціарної систем тощо. Тому аналіз 
прогресу тісно перекликається з аналізом інших розділів стратегії: протидія катуванням, 
дотримання права на справедливий суд, напрямами, пов’язаними з конфліктом. 

Згідно з доповіддю Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини 
(УВКПЛ) щодо ситуації з правами людини в Україні за результатами роботи Моніторингової місії 
ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) за період з 16 лютого до 15 травня 2020 року «Парламент 
продовжив розробляти проєкти законів щодо засобів правового захисту і відшкодування за 
смерть і поранення цивільних осіб, а також за втрату майна, зокрема житла, котрі могли б 
привести до прийняття всеосяжної державної політики щодо засобів правового захисту і 
відшкодування шкоди населенню, яке постраждало від конфлікту… 

…Продовжувалися порушення прав людини в контексті відправлення правосуддя у кримінальних 
справах, пов’язаних із конфліктом. Як і раніше, мала місце повсюдна безкарність, особливо у 
справах, пов’язаних із конфліктом, насильницькими смертями та вбивствами на Майдані та 2 
травня 2014 року в Одесі, а також із нападами на правозахисників, активістів і працівників засобів 
масової інформації. У той же час Національна поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві у 
2016 році журналіста Павла Шеремета.» 

Показовий момент щодо забезпечення права на життя, зокрема в його процесуальному сенсі, – 
ефективне розслідування смертей під час Революції гідності. Проте, навіть після шести років після 
трагічних подій на Майдані, нікого не притягнено до відповідальності за акти вбивств і 
насильницькі смерті, розслідування неефективні і дедалі більше політизовані. 

Статистика смертності в місцях несвободи вкотре нагадує про обов’язок держави захистити 
життя особи, яка перебувала під вартою, як i щодо процедурного обов’язку здійснювати 
ефективне та незалежне розслідування обставин її смерті. 

Належне розслідування, як процесуальна частина права на життя, у разі насильницьких смертей, 
яскраво свідчить про їх неефективність, зокрема на прикладах гучних справ Катерини Гандзюк, 
Ірини Ноздровської та ін. 

Виконання Плану дій 
З 21 заходу, передбаченого Планом дій, виконано – 9, виконано частково – 6, у стані виконання – 
2, не виконано – 4. 

Важливим кроком стала підготовка Міністерством юстиції України проєктів законів України «Про 
відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів» (далі – проєкт Закону про 
відшкодування) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо механізму 
фінансового забезпечення відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів» (далі – 
проєкт Закону про фінансове забезпечення), спрямованих на підвищення гарантій прав жертв 
умисних насильницьких злочинів через надання їм державної соціальної допомоги у вигляді 
компенсаційної виплати. Проте законопроєкти не пройшли погодження спочатку з 
Міністерством фінансів, а після – з Адміністрацією Президента. 

Залишається не врегульованим питання, зазначене в Плані дій, – порядок обстеження та лікування 
в закладах охорони здоров’я осіб з психічними розладами, які відмовляються від життєво 
необхідного лікування. Варто також згадати прийняття 14 листопада 2017 року Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги» 
з приводу надання психіатричної допомоги недієздатним особам у добровільному порядку. 
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Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку 
відшкодування шкоди, завданої громадянинові правоохоронними органами або судом 
відповідно до практики Європейського суду з прав людини» було відкликано у зв’язку із 
закінченням терміну повноважень Верховної Ради України VIII скликання. 

Пріоритети 

• Вирішення системних проблем непроведення ефективних розслідувань, окреслених у 
Рішеннях ЄСПЛ, зокрема у справі «Горяєва проти України». 

• Ратифікація Європейської конвенції щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких 
злочинів. 
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Протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню 
 

Структурні: 33% Процесу: 63% Результату: 5% Загалом: 25% 

 

Аналіз імплементації Стратегії за відповідним напрямом дає підстави дійти висновку, що на 
сьогодні в державі створено відповідні національні інституції щодо запобігання та протидії 
катуванням, мандат таких інституцій загалом достатній та узгоджується з рекомендаціями 
міжнародної спільноти й відповідних міжнародних органів. 

Відповідні інституції є функціональними, тобто ці органи/інституції назагал укомплектовані, мають 
бюджетне фінансування та фактично виконують свої функції. Більшою мірою цей висновок 
стосується роботи національного превентивного механізму, який нарощує кількість 
моніторингових візитів і систематизує підходи до роботи, меншою мірою це стосується ДБР, 
оскільки за одним територіальним управлінням закріплено кілька областей, що ускладнює і 
ініціювання справи, і її розслідування. За результатами оцінки звітів ДБР практично не можна 
встановити, що розслідування випадків катувань пріоритетні в роботі органу. 

Аналіз результатів вирішення системних проблем у сфері протидії катуванню, жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (зокрема ефективне 
розслідування, надання медичної допомоги в місцях несвободи, компенсація жертвам тощо) не 
дає підстав говорити про системні зрушення в цьому напрямі. 

Зокрема законодавче поле в частині посилення відповідальності за катування (жорстоке й таке, 
що принижує гідність, поводження), забезпечення її невідворотності, належних умов тримання та 
ін. досі не прийнято. Показово, що саме визначення поняття «катування», закріплене у статті 127 
КК України, не узгоджується з міжнародними стандартами і тим самим перешкоджає 
кримінальному переслідуванню саме осіб, наділених владними повноваженнями. 

Відтак інституції з протидії та запобігання катуванням працюють у рамках, що не повною мірою 
відповідають міжнародним стандартам і реальним викликам, а отже, знижується і ефективність 
їхньої роботи. Яскравий приклад – мізерна кількість судових рішень за статтею 127 Кримінального 
кодексу. Так, тільки звіти Уповноваженого ВРУ з прав людини щороку містять десятки відповідних 
негативних прикладів, не кажучи вже про факти, зафіксовані ГО. 

Результати досягнення структурних індикаторів позначаються на індикаторах результату, адже ті 
позитивні зрушення в забезпеченні інституціональної бази продовжують стикатися з 
процедурними прогалинами законодавства, а тому індикатори результатів не фіксують взагалі 
позитивних зрушень або ці зрушення дуже незначні і наразі передчасно говорити про їхню сталість. 

Ще один важливий складник запобіганню протидії катуванням – формування загальної культури 
несприйняття цього явища, засудження. Проте впродовж звітного періоду варто констатувати 
погіршення ситуації з терпимості суспільства до неналежного поводження, що свідчить про 
незадовільну просвітницьку роботу в цьому напрямі. 

Із Доповіді Уповноваженого 9 (с. 138): «Не зважаючи на гарантоване Загальною декларацією 
прав людини та Конституцією України право людини на захист від катувань, жорстокого, 
нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, результати 
моніторингових візитів до переважної більшості типів місць несвободи свідчать про наявність 
таких фактів. 

Побої, нанесення інших тілесних ушкоджень, надмірне застосування засобів фіксації та 
спеціальних засобів для стримування осіб, які перебувають у місцях несвободи, тривала ізоляція у 
непристосованих приміщеннях, ненадання знеболювальних препаратів важко хворим з больовим 
синдромом, в тому числі на онкологічні хвороби – такі порушення виявлені під час моніторингових 
візитів національного превентивного механізму. При цьому нанесення тілесних ушкоджень доволі 
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часто не документується, як це передбачено у Керівних принципах ООН з питань ефективного 
розслідування і документування фактів катувань, інших жорстоких та таких, що принижують 
гідність, видів поводження та покарання (частково імплементовані в українське законодавство) 
та чинних нормативно-правових актах, а потерпілим не надається медична допомога.»15. 

Виконання Плану дій 
З передбачуваного 61 заходу виконано лише 19, не виконано – 21, виконано частково – 20, у стані 
виконання – 1. 

Більшість заходів здійснено за участі партнерів від громадських організацій, експертів і за 
підтримки донорів. Зокрема запровадження особистої картки супроводження (custody record) 
для затриманих (заарештованих) осіб відбувається за підтримки Фонду «Відродження» та Фундації 
правової допомоги. Великою мірою така ситуація обумовлена відсутністю належного 
фінансування передбачених планом заходів, що має бути враховано в розробленні 
наступного плану дій. 

Іншим викликом стала відсутність політичної волі до вирішення системних проблем у сфері 
протидії катуванням, адже, незважаючи на проведення відповідної підготовчої роботи для 
впровадження необхідних заходів, їх так і не було імплементовано. 

Як приклад можна навести розробку проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з 
положеннями міжнародного права», яким передбачалося увідповіднення до міжнародних 
стандартів поняття «катування». Проте такий законопроєкт уже тривалий час лежить у парламенті 
без будь-яких зрушень. Наступний приклад – вирішення питання надання медичних послуг у 
пенітенціарній системі. Медичну службу де-юре виведено з-під підпорядкування адміністрацій 
пенітенціарних установ, але вона залишається бути організаційно та матеріально залежною від 
адміністрацій (зокрема в питаннях безпеки), тому фіксація і повідомлення катувань там все одно 
відбувається через службових осіб пенітенціарних закладів. 

Ці два приклади свідчать про необхідність поліпшення координації 1) органів влади під час 
виконання заходів у рамках плану дій, а також 2) налагодження діалогу з парламентом для 
просування відповідних рішень і пояснення їхньої важливості у світлі міжнародних 
зобов’язань України та стану дотримання прав людини в державі. 

Пріоритети 

• Врегулювати питання надання медичної допомоги особам у місцях несвободи. 
• Забезпечити відповідність міжнародним стандартам умов конвоювання. 
• Розглянути можливість ратифікації Стамбульського протоколу / запровадження на 

національному рівні відповідного імплементаційного механізму. 
• Враховуючи відсутність стратегічних документів, що визначали б напрями держави щодо 

протидії катуванням, наразі важливо розробити та затвердити таку Стратегію, що має включати 
три основні компоненти: запобігання, документування та розслідування катувань і реабілітація 
жертв. 

• Серед пріоритетних питань для держави також потрібно вирішити системні проблеми, 
окреслені в Рішеннях ЄСПЛ, зокрема справи: 

• «Пєтухов 2 проти України». Впровадження реформи системи перегляду покарань у вигляді 
довічного позбавлення волі. Механізм такого перегляду повинен гарантувати перевірку в 
кожному конкретному випадку, чи обґрунтовано продовження тримання під вартою 
законними пенологічними підставами, та має надавати засудженим до довічного позбавлення 
волі змогу передбачити з певною мірою точності, що їм треба зробити для розгляду питання 

                                                        
15 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-
r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/ 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/
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про їх звільнення та за яких умов це можливо відповідно до стандартів, розроблених 
практикою Європейського суду з прав людини. 

• «Сукачов проти України». Переглянути закріплені у законодавстві норми щодо житлового 
простору на ув’язненого та забезпечити надання щонайменше 4 кв. м особистого простору у 
камерах, розрахованих на багатьох осіб, в усіх установах під керівництвом Департаменту 
виконання покарань, зокрема СІЗО. 

• Продовжити докладати зусилля для зменшення кількості позбавлених волі осіб через більше 
використання альтернатив тримання під вартою впродовж слідства. 
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Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність 
 

Структурні: 25% Процесу: 50% Результату: 25% Загалом: 30% 

 

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність безпосередньо стосується 
успішності реалізації судової та правоохоронної реформи. Відповідно структурні індикатори та 
індикатори процесу мають відображати створення законодавчих засад реалізації системних 
реформ у державі. А також індикатори мають відобразити, чи було національне законодавство 
увідповіднено міжнародним стандартам щодо процедури затримання та утримання під вартою. 
Крім того, питання порушення права на свободу гостро постає у зв’язку з конфліктом. 

У своїй Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні (16 листопада 2018 р. – 15 лютого 2019 
р.) УВКПЛ висловлює занепокоєння, оскільки раніше виявлена тенденція свавільного 
позбавлення волі, насильницьких зникнень, катувань і жорстокого поводження з особами на 
території, яку контролює уряд, можливо, з’являється знову. Принаймні у двох випадках, 
задокументованих упродовж звітного періоду, жертв свавільно заарештували, як стверджують, – 
працівники СБУ, у денний час (пункт 47 доповіді)16. 

Варто зазначити, що у своєму рішенні від 23.11.2017 р. №1-р/2017 Конституційний Суд України 
вирішив одну із системних проблем кримінального процесуального законодавства щодо 
забезпечення права особи на свободу, про цю проблему, зокрема, йшлося у низці рішень 
Європейського суду з прав людини («Чанєв проти України», «Харченко проти України»). КСУ 
визнав неконституційною норму, відповідно до якої запобіжний захід у вигляді тримання особи 
під вартою або домашнього арешту вважався продовженим у разі відсутності клопотань сторін 
про зміну або скасування такого заходу, що позбавляло особу належного захисту від свавілля та 
суперечило вимогам частини першої статті 8, частини другої статті 29 Конституції України17. 

Спостерігається позитивна динаміка у погодженні з міжнародними стандартами процедури 
затримання і тримання особи під вартою, припинення практики незареєстрованих затримань. А 
саме розпочато обладнання адмінбудівель поліції системами відеоспостереження із 
забезпеченням можливості централізованого збереження перегляду та копіювання матеріалів у 
встановленому законодавством порядку. 

Виконання Плану дій 
Із 12 заходів виконано – 7, враховуючи, що частина має виконуватися постійно, виконано частково 
– 1, не виконано – 4. 

2018 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти». 
Комісію з питань зниклих безвісти за особливих обставин хоча формально й створено, однак вона 
досі не провела жодного засідання. 2019 року було напрацьовано зміни до Закону, що мали 
розблокувати та поліпшити його виконання, але питання дотепер залишається відкритим. 

Досі не врегулювано питань кримінально-правових наслідків фактичного ув’язнення раніше 
засуджених осіб на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, яких звільняють з цих установ. 

Міністерство юстиції розробило законопроєкт про компенсацію (відшкодування) за рахунок 
держави шкоди, завданої порушенням розумних строків досудового провадження, розгляду 
справи судом. У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо вдосконалення порядку відшкодування шкоди, завданої громадянинові 
правоохоронними органами або судом відповідно до практики Європейського суду з прав 
людини», але цей проєкт було відкликано. 

                                                        
16 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Nov2018-15Feb2019_Ukranian.pdf 
17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-17 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Nov2018-15Feb2019_Ukranian.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-17
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Наразі Міністерство юстиції розробило Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини», проте для 
подальшого розгляду та ухвалення цього документа необхідна політична воля. 

Розпочато обладнання адмінбудівель поліції системами відеоспостереження із забезпеченням 
можливості централізованого збереження перегляду та копіювання матеріалів у встановленому 
законодавством порядку. В оперативно-службовій діяльності органів і підрозділів 
Держприкордонслужби також використовують підсистеми відеоспостереження, які 
забезпечують дистанційний контроль за ситуацією в пунктах пропуску через державний кордон 
України, окремими ділянками кордону та об’єктами підвищеної небезпеки. Усі адміністративні 
будівлі органів і підрозділів Національної гвардії України обладнано системами 
відеоспостереження із забезпеченням збереження з можливістю копіювання його в 
установленому законодавством порядку, без можливості перегляду в режимі віддаленого 
доступу. Адміністративні будівлі СБУ (зовнішній і внутрішній периметри та окремі поверхи) 
обладнано системами відеоспостереження із централізованим збереженням записів. Утім, уряд 
досі не ініціював внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу (ст. 107) і законів про 
правоохоронні органи для забезпечення обов’язкового відеозапису допитів та оснащення місць 
перебування затриманих осіб у відділах правоохоронних органів пристроями відеозапису для 
запобігання застосуванню катувань і жорстокому поводженню18. 

Пріоритети 

• Внесення змін до статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» щодо порядку 
госпіталізації недієздатних осіб за аналогією з порядком примусової госпіталізації. Крім того, 
потрібно переглянути критерій примусової госпіталізації «неможливість задовольняти свої 
життєві потреби». 

• Визначення статусу осіб у місцях несвободи на момент деокупації. 
• Визначення механізму перегляду обраних запобіжних заходів і вироків особам у місцях 

позбавлення волі впродовж встановленого строку з моменту відновлення контролю України 
над окупованими територіями. 

• Розроблення стратегії та правової позиції держави щодо цивільних, кримінальних та 
адміністративних проваджень (на стадії досудового та судового слідства), які здійснювали 
окупаційні органи влади під час окупації та на момент деокупації територій. 

 

                                                        
18 https://helsinki.org.ua/pravo-na-svobodu-ta-osobystu-nedotorkannist-2017/ 

https://helsinki.org.ua/pravo-na-svobodu-ta-osobystu-nedotorkannist-2017/
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Забезпечення права на справедливий суд 
 

Структурні: 50% Процесу: 30% Результату: 19% Загалом: 30% 

 

На сьогодні структурні індикатори чітко показують створення бази для досягнення стратегічної 
мети, проте індикатори процесу і результату виявили позитивні зрушення тільки щодо 
становлення та роботи системи БПД. Проте йде нова хвиля реформування та змін, порушуючи 
старі й нові питання щодо складної системи судів, суперечливої судової практики, незалежності 
та ефективності правосуддя. 

Відповідно до звіту «Оцінка судової реформи в України за період з 2014 до 2019 рр. та 
відповідність реформ стандартам і рекомендаціям Ради Європи» (пункти 3, 4): «Судова система 
України характеризується недостатньою довірою з боку суспільства в цілому. У період з 2014 до 
2019 рр. Україна вжила широкомасштабних законодавчих зусиль, спрямованих на приведення 
судової системи у відповідність до принципу верховенства права та зміцнення незалежності 
судової влади, щоб система правосуддя могла відігравати важливу роль у забезпеченні 
демократичних стримувань і противаг між різними державними гілками влади. Водночас ці 
реформи спрямовувалися на підвищення рівня ефективності, прозорості та, перш за все, довіри 
до судової системи». 

Загалом, на жаль, реформування судової системи відбувається доволі хаотично та несистемно. 
Існує також великий ризик перегляду судової реформи за минулі роки, що може призвести до 
втрати отриманих позитивів. Так, у жовтні 2019 року було прийнято Закон України «Про внесення 
змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"», який вносить низку суттєвих змін до 
судової системи, незважаючи на критику громадськістю та міжнародними партнерами. 
Венеційська комісія за демократію через право висловила стурбованість тим, що цю реформу 
було почато зразу після виборів, а це призводить до серйозних змін у складі Верховного Суду, бо 
«несе повідомлення і суддям, і широкій громадськості, що питання складу суду та залишення 
суддів на посадах залежить від волі відповідної більшості в парламенті», і це очевидна загроза 
їхньої незалежності19. 

Негативний чинник, що також суттєво вплинув на ефективність судової системи, – великі затримки 
з призначенням суддів і нестача діючих суддів всіх рівнів, зокрема через неефективну роботу 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Так, у судах треба терміново заповнити більш як 2000 вакансій, 
частина з яких взагалі не працює через відсутність суддів. Нових суддів, які пройшли процедуру 
повторної оцінки, потрібно нагально призначити для заповнення цих вакансій. 

У контексті забезпечення права на справедливий суд не можна не згадати, що «Постійне 
невиконання державою судових рішень, винесених проти державних органів і державних 
підприємств, є структурною проблемою, що була визначена ще у першому рішенні, яке 
ухвалив Європейський суд проти України в 2001 році, становить суттєву небезпеку для поваги 
верховенства права, що підриває довіру людей до судової системи та ставить під сумнів 
авторитет держави» (Меморандум, підготовлений Департаментом з виконання рішень ЄСПЛ 
Ради Європи, 2018). 

1 квітня 2020 року КМУ прийняв Постанову № 258 Щодо утворення Комісії з питань виконання 
рішень Європейського суду з прав людини. 

Виконання Плану дій 
Із 33 заходів повністю виконано майже половину – 16, втратили свою актуальність – 2, не виконано 
зовсім – 8, решта – на стадії виконання. Утім, аналізуючи План за цим напрямом, варто зазначити, 

                                                        
19 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)027-e 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-20#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/258-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/258-2020-%D0%BF
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)027-e
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що він фрагментарний і не повною мірою спрямований на досягнення стратегічних напрямів, 
радше до Плану включено ті напрями, за якими вже були відповідні напрацювання. 

Навіть більше, один захід (скасування мораторію на примусове виконання судових рішень) 
державні органи відмовилися виконувати. Фактично вони відмовилися переглядати власну 
політику й не запропонували жодного альтернативного рішення проблеми невиконання 
державою судових рішень. Відсутні також системні кроки для вирішення проблеми 
незалежності судів і тиску органів влади на суди. На думку експертів, проведені заходи судової 
реформи не мали пріоритетом забезпечення права на справедливий суд, а переслідували інші 
цілі, принаймні перезапуск судової реформи щоразу за зміни політичного лідерства країни – 
свідчення саме цієї тези. 

Серед позитивних кроків варто згадати Закон про нову класифікацію кримінальних порушень, 
зокрема про введення кримінальних проступків, подальший активний розвиток системи 
безоплатної правової допомоги. Зроблено кроки до запровадження суду присяжних. 

Пріоритети 
Пріоритетними є вирішення системних проблем права на справедливий суд: 

• невиконання судових рішень державою та державними підприємствами (виконання рішень 
ЄСПЛ у справах «Жовнер проти України», «Юрій Іванов проти України», «Бурмич та інші проти 
України»); 

• порушення незалежності та неупередженості суду (виконання рішень ЄСПЛ у справі «Салов 
проти України», «Олександр Волков проти України», «Агрокомплекс проти України»); 

• порушення розумних строків розгляду кримінальних і цивільних справ (виконання рішень 
ЄСПЛ у справах «Світлана Науменко проти України», «Мерит проти України»); 

• виконання рішення ЄСПЛ у справі «Балитський проти України» щодо права зберігати мовчання 
та не свідчити проти себе»; 

• важливо продовжувати роботу щодо доступності будівель судів, а також доступності судових 
процесів для людей з інвалідністю. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19
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Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і 
переконань, доступу до інформації та вільного розвитку 
особистості 
 

Структурні: 25% Процесу: 20% Результату: 30% Загалом: 25% 

 

На сьогодні у державі створено суспільне телебачення, його система доволі розвинена. Проте 
питання неналежного фінансування суспільного мовника, що є найнижчим серед країн Європи, 
ставить під загрозу його незалежність, якість контенту та не дає змоги розвиватися далі. Держава 
не виконує зобов’язання щодо фінансування в розмірі 0,2% загальних витрат державного бюджету 
за минулий рік. Проблемою також стали борги минулих років, які держава зробила ще до 
створення суспільного мовника, однак повертати борг зобов’язує з чинного бюджету мовника. 

Зі звіту World Press Freedom Index 2019: «В Україні різноманітний медіа-ландшафт, після 
революції 2014 року владою було прийнято низку довгоочікуваних реформ, включаючи закони про 
прозорість власності засобів масової інформації та доступ до публічної інформації. Але, як маємо 
констатувати, що недостатнє фінансування нового незалежного суспільного мовника робить 
ці досягнення несталими. Багато чого ще потрібно зробити для ослаблення впливу олігархів на 
медіа, заохочення редакційної незалежності та боротьби з безкарністю». 

Контроверсійною видається ситуація із заходами в напрямі протидії інформаційній війні. На думку 
експертів, «Україна за останні 3 роки зробила те, що не могла зробити десятиліттями. Попри всі 
недоліки, негаразди і відверті саботажі медійний й інформаційний простір зрушився з мертвої 
точки». Водночас усі експерти – і національні, і міжнародні – наголошують на необхідності 
пропорційного і зваженого підходу, який би не перетворився на інструмент запровадження 
цензури та обмеження свободи слова. Зокрема великій критиці піддано пропозиції щодо змін до 
законів проти дезінформації. Інша проблема – відсутність належної дискусії під час прийняття 
проєкту закону про медіа. 

Дуже критична та небезпечна ситуація, пов’язана із забезпеченням безпеки журналістської 
діяльності. Так, кількість нападів на журналістів, так само, як і блогерів, громадських активістів, 
суттєво збільшилася. Попри це відсутнє швидке, незалежне та ефективне кримінальне 
розслідування подібних випадків і покарання винних. Навіть більше, справи порушено у 
зв’язку з перешкоджанням журналістській діяльності, їх належно не розслідують, створюючи 
відчуття безкарності в суспільстві і провокуючи нові хвилі агресії. Покараними залишаються 
поодинокі випадки. 

У сфері доступу до публічної інформації досі залишилося невирішеним одне з найважливіших 
питань імплементації Закону України «Про доступ до публічної інформації» – наявність 
інституційно спроможного, потужного та незалежного органу, який здійснює ефективний 
контроль за виконанням розпорядниками публічної інформації вимог цього Закону. Адже захист 
права на доступ до інформації, який зараз надає Омбудсман, не пов’язаний із додатковими 
матеріальними витратами для скаржників, проте оперативність та ефективність контролю від 
Омбудсмана страждає через недосконалий механізм притягнення до адміністративної 
відповідальності, передбачений нормами Кодексу України про адміністративні 
правопорушення20. 

                                                        
20 Представники Омбудсмана фіксують факт здійснення правопорушення у протоколі, проте самостійно до відповідальності 
притягати не можуть. Протокол направляють на розгляд суду, який відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні 
правопорушення притягає винну особу до відповідальності, але лише за умови, що не минув тримісячний строк з моменту 
вчинення порушення. Представники Омбудсмана також не наділені повноваженнями, які давали б змогу здійснювати ефективне 
розслідування порушень, як, наприклад, не мають права примусового приведення особи, підозрюваної у вчиненні 
правопорушення. Приписи Омбудсмана мають рекомендаційний характер, і для притягнення до відповідальності за 

https://rsf.org/en/ranking/2019
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Виконання Плану дій 
Із 15 заходів повністю не виконано жодного. Абсолютно не виконано – 10 заходів, 2 на сьогодні 
втратили актуальність і щодо 1 триває виконання, а щодо двох фактично відмовлено у виконанні. 
Основним виконавцем цих заходів був Держкомтелерадіо, що практично зірвав їх виконання. 
Хоча провина в цьому також є і на МІП та Мін’юсті, які за багато років не змогли узгодити, хто 
виконуватиме ті чи інші заходи за цим напрямом. 

Так, держава відмовилася від виконання таких вимог, як скасування реєстрації друкованих ЗМІ, 
що не властиво європейській практиці й суперечить Європейській конвенції з прав людини, а 
також ліквідація державних ЗМІ, окрім тих, що здійснюють мовлення на окуповані території чи 
поширюють інформацію про рішення органів влади. Існування державних ЗМІ (суспільне 
мовлення не вважають державним ЗМІ), що фінансуються з державного бюджету, не узгоджується 
з європейською практикою та стандартами прав людини. 

Усі 10 заходів, спрямованих на «забезпечення надання інформації особам з інвалідністю у 
максимально доступній для них формі», залишилися невиконаними. У 2016–2017 рр. була спроба 
їхнього виконання, відповідні законопроєкти було подано до парламенту. Однак невдовзі всіх їх 
відкликано й останні два роки роботи в цьому напрямі фактично не вели, що підтверджує 
відсутність політичної волі до впровадження відповідних стандартів. 

Великою мірою ці заходи можна реалізувати в проєкті закону «Про медіа», прийнятому 
парламентом у першому читанні. Однак не всі вони є частиною цього проєкту. 

Як і в рамках інших заходів, цей напрям не виконують через неузгодженість дій, відсутність 
належної координації уряду та парламенту, а також неналежне фінансування. 

Пріоритети 

• Одним з ключових пріоритетів має стати забезпечення належного кримінального 
розслідування злочинів, вчинених проти журналістів і громадських активістів. 

• Наступним пріоритетом повинно стати виконання заходів Плану, пов’язаних з імплементацією 
норм для забезпечення прав людей з інвалідністю. 

• Важливо, щоби прийняття закону про медіа супроводжувалося широким обговоренням з усіма 
зацікавленими суб’єктами й не призвело до звуження наявного обсягу свободи слова в Україні. 

• Ініціативи щодо боротьби з дезінформацією на сьогодні видаються такими, що суттєво 
звужують свободу слова та встановлюють непропорційні її обмеження. Це своєю чергою 
суперечить міжнародним стандартам свободи слова. 

• Україна зобов’язана гарантувати незалежність суспільного мовника, зокрема забезпечивши 
фінансування на рівні, встановленому законом. 

• Потрібно вирішити питання щодо впровадження механізму ефективного контролю та 
швидкого усунення порушень у сфері права на доступ до інформації, зокрема через 
запровадження незалежної інституції, повноважної та спроможної здійснювати такий 
контроль і захищати право на інформацію у доступний кожному спосіб. Підвищувати 
спроможність наявного контролюючого органу. Здійснювати широку освітню та 
роз’яснювальну роботу серед розпорядників публічної інформації та запитувачів з питань, які 
спричиняють найбільшу кількість порушень. 

                                                        
невиконання законних вимог Уповноваженого його представники мусять знову-таки складати окремий протокол про 
адміністративне правопорушення, який передають на розгляд суду. 
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Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань 
 

Структурні: 19% Процесу: 40% Результату: 25% Загалом: 30% 

 

Можна констатувати, що після ухвалення Конституції України 1996 року Верховна Рада не раз 
робила спроби з ухвалення спеціального закону щодо мирних зібрань: більше десятка 
законопроєктів проходили розгляд в парламенті, чотири рази Венеційська комісія надавала 
свої висновки щодо проєктів. Проте результату наразі немає (ані спеціального закону, ані 
відповідних змін до чинного законодавства). Промовистою експертною характеристикою 
стану законодавчого регулювання свободи мирних зібрань в Україні, яке актуальне наразі, 
стало рішення ЄСПЛ у справі «Вєренцов проти України»: «Хоча Європейський суд 
погоджується з тим, що державі може знадобитися певний час для прийняття законодавчих 
актів протягом перехідного періоду, він не може погодитися з тим, що затримка у понад 
двадцять років є виправданою, особливо коли йдеться про таке фундаментальне право, як 
свобода мирних зібрань». 

Позитивним кроком стало прийняття Рішення КСУ від 8 вересня 2016 року № 6-рп/2016, згідно 
з яким положення частини п’ятої статті 21 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» 
суперечать конституційним приписам щодо проведення мирних зібрань, закріплених у статті 39 
Конституції України, оскільки встановлюють дозвільний порядок замість повідомного. 

Потреба створення відповідної правової рамки і моделі видається ще більш актуальною на тлі 
збільшення кількості випадків нападів радикальних сил на мирні зібрання «меншості», і 
соціальних, і політичних груп (аналіз доповідей Управління Верховного комісара Організації 
Об’єднаних Націй з прав людини)21. 

Так само неоднозначною видається ситуація з дотриманням права на об’єднання, адже поряд із 
прозорою та ефективною системою щодо створення громадських організацій механізми їх 
фінансової підтримки від держави не розвинені, натомість констатуються спроби вплинути на 
діяльність ГО через запровадження додаткового фінансового звітування, що, на думку 
експертного середовища, не є виправданим. 

Аналіз стану забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань виявив небезпечну тенденцію 
щодо неефективності розслідування, та врешті безкарності, нападів на мирні зібрання та 
громадських активістів, переведення цих питань у політичну площину, що є доволі небезпечною 
тенденцією. 12 грудня 2019 року було прийнято Постанову Верховної Ради України № 366 «Про 
утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського 
контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів 
протягом 2017–2018 років». 

Із Доповіді Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини 
«Громадянський простір і основоположні свободи напередодні президентських, 
парламентських і місцевих виборів в Україні у 2019–2020 роках»: «З початку 2018 року 
Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) приділяє 
особливу увагу питанню громадянського простору та основоположних свобод в Україні. У 
більшості задокументованих випадків нападів на журналістів та інших працівників засобів 
масової інформації, громадянських і політичних активістів, адвокатів, УВКПЛ відмічає 
безкарність. Доки така безкарність залишається без уваги, простір для реалізації та захисту 
основних свобод знаходиться під загрозою». 

Виконання Плану дій 
Виконання деяких заходів Плану дій пов’язане з прийняттям законодавчих актів щодо 
врегулювання питання мирних зібрань, і хоча питання залишається дискусійним серед експертів 
                                                        
21 https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/CivicSpaceFundamentalFreedoms2019-2020_UK.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx
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і представників органів влади, але це не заважає приймати Міністерству внутрішніх справ 
внутрішні акти, що врегульовуватимуть дії правоохоронців. 

Позитивним кроком є реалізація пілотного проєкту Національної поліції України, а саме створено 
«Групи комунікації» (перемовників), до яких увійшли досвідчені працівники підрозділів 
превентивної діяльності, патрульної поліції, які пройшли спеціальні тренінги, що в основному 
відбувалося за допомогою донорів і міжнародних партнерів. 

Вагомі кроки здійснено у питанні нормативного врегулювання діяльності громадських 
організацій, зокрема надання можливості електронної реєстрації ГО, внесення зміни до законів 
України «Про свободу совісті та релігійні організації» та «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію), у частині 
спрощення процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи. 

Відтак аналіз стану імплементації Плану дій демонструє, що держава робить кроки до 
вирішення окремих питань діяльності ГО, але питання, врегулювання яких потребує 
наявності політичної волі, залишаються без змін. До того ж суттєвий вплив політичного 
складника простежується і під час аналізу виконання Стратегії, адже найбільшим кроком 
назад є ситуація щодо нападів на активістів і бездіяльності правоохоронних органів і 
щодо захисту, і щодо покарання винних у таких нападах. 

Пріоритети 
Громадські організації готують Дорожню карту реформ правового середовища громадянського 
суспільства України, серед основних пріоритетних напрямів визначено: 

• питання спрощення процесів реєстрації ГО (зокрема повноцінне функціонування онлайн-
реєстрації); 

• оновлення механізму податкової знижки для користувачів; 
• об’єднання наявних інформаційних ресурсів щодо моніторингу нападів на громадських 

активістів і створення єдиного державного ресурсу систематизації таких нападів та їх 
моніторингу; 

• підвищення рівня освіченості та поінформованості громадськості про всі інструменти участі 
громадськості у формуванні та реалізації владних рішень. 

На порядку денному залишається питання законодавчого врегулювання підстав обмеження 
проведення мирних зібрань, підзаконне регулювання дій органів правопорядку щодо 
забезпечення свободи зібрань, в тому числі контроверсійних. 
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Забезпечення права на участь в управлінні державними 
справами та у виборах 
 

Структурні: 50% Процесу: 50% Результату: 25% Загалом: 44% 

 

Аналіз стану дотримання виборчих прав дає підстави говорити і про позитивні зрушення, і 
про негативні тенденції. З одного боку, міжнародні місії спостереження констатували22 схожі 
з преамбулою розділу Стратегії виклики, що впливали на парламентські та президентські 
вибори 2019 року. З іншого, прийнято Виборчий кодекс України, яким узагальнено виборче 
законодавство та задекларовано альтернативу зняття обмежень для внутрішньо переміщених 
і мобільних всередині країни громадян голосувати на місцевих виборах. 

Прогрес у досягненні очікуваного результату забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю 
невеликий. Виборчий кодекс України не змінив ситуацію зі способами голосування та 
створенням умов доступності. Підтвердження цього знаходимо і в діяльності створеної при 
ЦВК Робочій групі, покликаній напрацювати зміни до Кодексу. Водночас громадські 
«омбудсмени» Громадської мережі ОПОРА у лютому-липні 2019 зафіксували щонайменше 4887 
виборчих дільниць із проблемами доступності , що становить трохи більше 16% усіх дільниць 
у країні; з них 1518 розташовані вище першого поверху, а ще 3369 виборчих дільниць не 
облаштовані пандусами та недоступні для людей з інвалідністю23. 

Інше важливе питання, що стосується виборів, – розробка нового законопроєкту про 
електронне голосування, який наразі готує робоча група у Міністерстві цифрової 
трансформації. Заплановано, що вже під час місцевих виборів восени 2020 року буде 
виокремлено пілотні регіони для електронного голосування 24 . Впровадження можливості 
голосувати онлайн в Україні великою мірою сприятиме реалізації виборчих прав осіб з 
інвалідністю, однак не вирішує всі питання в цій сфері. 

Щодо врегулювання питання про референдуму, то варто зазначити, що лише 2018 року 
визнано неконституційним Закон України «Про всеукраїнський референдум», а новий 
законопроєкт наразі перебуває на фінальній стадії доопрацювання. Питання ж місцевого 
референдуму залишається відкритим. 

Так само неоднозначно характеризується ситуація щодо реалізації права на участь у 
державних справах. З одного боку, на всіх рівнях широко застосовують електронні форми 
консультацій, проте не надто оптимістичною видається ситуація з урахуванням результатів 
цих консультацій. На урядовому порталі у рубриці «Громадянське суспільство та влада» є лише 
статистична інформація про кількість і спосіб проведених консультацій органами виконавчої 
влади всіх рівнів з громадськістю, але немає жодних даних про кількість і результати 
врахування наданих учасниками консультацій пропозицій. 

Попри досить повільний темп просування електронних консультацій останні кілька років в 
Україні активно впроваджують і поширюють такі інструменти електронної участі, як е-петиції 
та бюджети участі, що сприяє залученню громадян до процесів прийняття рішень і на 
місцевому, і на державному рівнях. З позитивних тенденцій також варто зазначити просування 
в рамках Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» і виконання плану заходів з реалізації 
Концепції розвитку е-демократії в Україні. 

                                                        
22 https://www.osce.org/uk/odihr/elections/ukraine/426410?download=true 
https://www.osce.org/uk/odihr/elections/ukraine/415757?download=true 
23 Офіційна сторінка Громадянської мережі ОПОРА – https://www.oporaua.org/article/vybory/19641-arkhitekturna-dostupnist-
viborchikh-dilnits-potreba-lishe-nevidimikh-vibortsiv. 
24 Офіційний веб-сайт Міністерства цифрової трансформації – https://thedigital.gov.ua/news/planuemo-zaprovaditi-elektronne-
golosuvannya-na-viborakh. 

https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/konsultaciyi-z-gromadskistyu
https://www.osce.org/uk/odihr/elections/ukraine/426410?download=true
https://www.osce.org/uk/odihr/elections/ukraine/415757?download=true
https://www.oporaua.org/article/vybory/19641-arkhitekturna-dostupnist-viborchikh-dilnits-potreba-lishe-nevidimikh-vibortsiv
https://www.oporaua.org/article/vybory/19641-arkhitekturna-dostupnist-viborchikh-dilnits-potreba-lishe-nevidimikh-vibortsiv
https://thedigital.gov.ua/news/planuemo-zaprovaditi-elektronne-golosuvannya-na-viborakh
https://thedigital.gov.ua/news/planuemo-zaprovaditi-elektronne-golosuvannya-na-viborakh
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Назагал спостерігається тенденція до більшої відкритості органів на національному та 
місцевому рівнях до співпраці з громадськістю. 

Виконання Плану дій 
Із семи заходів Плану дій виконаними можна вважати лише два. Формування одного із заходів 
«внесення змін до Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом 
Мінсоцполітики від 18 травня 2015 р. № 514, щодо доступності людей з інвалідністю до 
електронних послуг та сервісів електронного урядування» взагалі не стосується порушеного в 
очікуваному результаті питання та не охоплює положення нормативного акта, до якого 
запропоновано зміни. Ці заходи стосуються безпосередньо електронного врядування, тимчасом 
як ціль спрямовано на створення умов і запровадження електронної демократії, тобто широке 
впровадження інструментів електронної участі. 

Виконання чотирьох заходів можна вважати частковим. Зокрема відсутня інформація щодо стану 
доопрацювання урядом законопроєкту «Про публічні консультації». Відповідний документ 
відправлено на доопрацювання ще 2018 року. Суттєві зауваження до нього висвітлено і у 
висновку ОБСЄ 25 . Наразі триває робота над оновленим законопроєктом, до якої залучені 
інститути громадянського суспільства та міжнародні організації. Прийняття цього закону дуже 
важливе, оскільки на рівні органів місцевого самоврядування порядок і процедури проведення 
публічних консультацій не врегульовано взагалі. Єдиний комплексний нормативно-правовий акт, 
де висвітлено питання публічних консультацій, – Постанова КМУ № 996, але її дія поширюється 
лише на виконавчі органи державної влади. 

Урядовий законопроєкт із забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю видався 
декларативним і не містив реалістичних способів створення умов для участі людей з інвалідністю 
у виборчому процесі поряд з іншими. Проєкт закону було зареєстровано наприкінці 2016 і 2019 
року відкликано26. 

Питання участі в управлінні державними справами вміщено в Національній стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки. Питання розвитку електронної 
демократії висвітлено у відповідній національній Концепції та плані заходів з її реалізації, а також 
у Плані дій Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Крім того, питання виборчих прав і 
політичної участі людей з інвалідністю включено до Плану заходів з виконання рекомендацій, 
викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до 
першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період 
до 2020 року. Позитивною тенденцією є робота створеної в ВР, для підготовки узгоджених 
пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань народовладдя та 
прямої демократії, Робочої групи з розробки проєктів законів з питань народовладдя. 

  

                                                        
25 Висновок ОБСЄ щодо Проекту Закону України «Про публічні консультації» – 
https://www.osce.org/uk/odihr/313121?download=true. 
26 Офіційний сайт Верховної Ради України – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60758. 

https://www.osce.org/uk/odihr/313121?download=true
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60758
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Пріоритети 
Довгоочікувані результати Національної стратегії залишаються актуальними. Необхідне їх чіткіше 
формулювання, яке б відповідало часовому критерієві вимірювання. Нагальна потреба створення 
законодавчих умов не лише для належного проведення публічних консультацій, а й 
оприлюднення результатів і на рівні органів державної виконавчої влади, і в ОМС. Крім того, не 
втратило своєї актуальності й питання референдумів. Наступний План дій мав би містити чіткі 
заходи з формування правового поля для політичної участі людей з інвалідністю та коректно 
окреслити цілі та завдання з розвитку електронної демократії в Україні. 
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Запобігання та протидія дискримінації 
 

Структурні: 6% Процесу: 8% Результату: 0% Загалом: 0% 

 

Наразі єдиною відповідальною за запобігання та протидію дискримінації державною 
інституцією є Уповноважений ВРУ з прав людини (згідно із ЗУ «Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні»). Законодавчі зміни в цій сфері завершилися ще 2015 року з 
доповнень до Кодексу законів про працю України для забезпечення його відповідності 
вимогам Директиви ЄС. Подальші зміни, як-от визначення органу уповноваженого накладати 
покарання за дискримінацію, внесення змін до ККУ щодо посилення відповідальності за 
злочини на ґрунті ненависті, заповнення інших структурних прогалин, було закладено серед 
завдань Плану дій до Національної стратегії з прав людини та не було виконано впродовж 
звітного періоду. Разом з обмеженістю мандата Уповноваженого, відсутністю єдиної 
державної політики щодо запобігання та протидії дискримінації в ситуації, коли деякі 
представники держави не визнають існування масштабної проблеми дискримінації та її 
множинних проявів щодо великої кількості населення України, наявність цього пункту і в самій 
Стратегії, і в оновленому Плані дій дуже важлива. 

12 червня 2019 року директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та 
правової обізнаності Владислав Власюк у відповідь на запитання щодо легалізації 
одностатевих шлюбів повідомив: «Ми отримали дуже багато звернень, у яких просили 
виключити цей пункт, ми його залишаємо. Зараз подивимося, як він точно виглядає. 
Залишаємо, це я вам точно скажу. Він ставиться на четвертий квартал 2019 року для 
Кабінету Міністрів України, розроблення та подання на розгляд проєкту нормативно-
правового акта про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства 
різностатевих та одностатевих пар з урахуванням майнових і т.д.». 

Національне опитування щодо соціальної дистанції та готовності обмежувати права тих чи 
інших людей, проведене 2018 року, та порівняння з результатами 2016 року свідчать про 
зростання дискримінаційних настроїв в Україні. Ту саму тенденцію підтверджують і 
моніторинги злочинів на ґрунті ненависті, здійснювані громадськими організаціями, і аналіз 
ЗМІ та проявів нетерпимості у ЗМІ. 

Виконання Плану дій 
Із 7 пунктів Плану дій, що стосуються питання запобігання та протидії дискримінації, повністю 
не виконано жодного. З 11 завдань пункту 105 «Забезпечення комплексності та узгодженості 
законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, впровадження відповідних та 
своєчасних позитивних дій на національному та місцевому рівні у сфері запобігання та 
протидії дискримінації, забезпечення ефективного та своєчасного реагування держави на 
нові виклики» виконано лише 5 пунктів. 

Основні здобутки – внесення змін до перекладу назви та термінології Конвенції про права 
людей з інвалідністю, хоча далеко не всю нормативну базу увідповіднено до Конвенції, тож у 
купі документів досі трапляється слово «інвалід». Не проведено також жодної роз’яснювальної 
роботи з приводу цих змін. 

Ще один важливий здобуток – внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України 
від 5 жовтня 2016 року № 1041 «Про встановлення медико-біологічних та соціально-
психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності та затвердження форми 
первинної облікової документації й інструкції щодо її заповнення» (зареєстровано у 
Міністерстві юстиції України 8 грудня 2016 року № 1599/29719), хоча там також залишаються 
не виконані завдання, як-от процедура зміни юридичної статті. 

Інші пункти Плану дії, особливо пункти 1-2 та 6 не виконано. 
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За п’ять років Кабінет Міністрів так і не зміг затвердити стандарти (та критерії) 
антидискримінаційної експертизи та програму навчання державних службовців її 
проводити, що призводить і до допущення дискримінації в постановах, наказах і 
розпорядженнях різних міністерств, і до відповідей цих міністерств на кшталт відповіді МОЗ 
на виконання завдання 110 Плану дій «внесення змін до переліку захворювань, 
протипоказань до донорства і форм ризикованої поведінки», зокрема вилучення пункту 1.3 
з позначкою «виконання не актуальне», що вкотре демонструє потребу постійного 
підвищення кваліфікації службовців у питаннях їхніх зобов’язань щодо забезпечення прав 
людини та постійного навчання щодо оцінки дискримінаційності власних дій і рішень. 

Попри інформацію від МВС щодо начебто розробки законопроєкту про внесення змін до 
ККУ щодо злочинів на ґрунті ненависті, цей законопроєкт не було ані обговорено з 
громадськістю, ані внесено до парламенту, тож цей пункт також не виконано. Єдиний 
важливий крок – внесення зміни до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 
органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 
затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 6 листопада 2015 року № 
1377 (наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30 травня 2016 року № 438). 
Відповідно до зазначених змін протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне 
правопорушення або таке, що готується, доповнено пунктом щодо визначення потерпілою 
особою вчиненого відносно неї кримінального правопорушення як такого, що вчинений з 
мотивів нетерпимості. 

Серед причин невиконання Плану дій у цій частині потрібно зазначити дві основні. Перша 
частина невиконаних завдань, що стосувалися структурних змін, – це завдання, над 
виконанням яких мали працювати разом і виконавча, і законодавча гілки влади 
(прийняття змін до законів неможливе без включення до роботи народних депутатів, а як 
засвідчило голосування за законопроєкт № 350127 – без інформаційної роботи депутати не 
готові підтримувати права людини, якщо немає підтримки суспільства та релігійних 
інституцій). Друга: відсутність сталої та послідовної роботи Уповноваженого ВРУ з 
прав людини як інституції, що має забезпечувати рівність. Тут є і питання інституційної 
пам’яті Уповноваженого, бюджетування цієї роботи, посилення повноважень тощо. Важливо 
мати план (програму) такої системної роботи Уповноваженого, що могло б відповідати 
завданням створити загальнодержавну політику щодо запобігання та протидії дискримінації. 

Пріоритети 

• Розроблення єдиної державної програми щодо запобігання та протидії дискримінації за 
різними ознаками та визначення відповідального за реалізацію програми ЦОВВ з 
обов’язковим залученням ГО. 

• Посилення спроможності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
реагувати на випадки дискримінації та здійснювати системний аналіз інформації (разом із 
розробкою заходів з посилення інституційної пам’яті Уповноваженого, що є вкрай 
слабким місцем). 

• Розроблення критеріїв та інструкції щодо проведення обов’язкової антидискримінаційної 
експертизи нормативно-правових актів (включно з рекомендаціями для Комітетів 
Верховної Ради України щодо можливої дискримінації в законопроєктах). 

• Розроблення індикаторів і системи збору інформації про випадки дискримінації – створення 
наскрізної бази показників, включно з критеріями для каталогізації та аналізу судової практики, 
які б давали змогу і Уповноваженому, і іншим ЦОВВ отримувати та аналізувати інформацію щодо 
дискримінації та реакції на неї під час планування програм і заходів. 

                                                        
27 Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання 
та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57162
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• Аналізування потреб і розроблення критеріїв для запровадження позитивних дій у різних 
сферах суспільного життя щодо різних соціальних груп для вирішення системних проблем, 
включно з питаннями поліпшення інфраструктури та доступності там, де це можливо. 
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Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
 

Структурні: 63% Процесу: 33% Результату: 25% Загалом: 39,2% 

 

Структурні індикатори свідчать про наявність системних зрушень у забезпеченні рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків. Проте, попри наявну нормативну базу з питань ґендерної рівності 
та розширення повноважень жінок, Україна досі стикається з викликами, які впливають на 
забезпечення рівних прав і можливостей. Так, наявна статистика досі демонструє великий 
ґендерний розрив у працевлаштуванні, оплаті праці, зайнятті жінками керівних позицій та ін. 

Міністерство соціальної політики провадить активну роботу в напрямі забезпечення рівних прав 
і можливостей, з їхніми напрацюваннями та звітністю можна ознайомитися на сайті. 

Важливу роль відіграє Урядова уповноважена з питань ґендерної політики, на яку покладено 
функцію з організації здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень у сфері забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства. 

Проте отримані дані яскраво демонструють, що в напрямах, спрямованих на відображення 
ситуації з правами певної категорії осіб, важливий саме наскрізний аналіз, адже фокус лише на 
очікувані результати, перелічені у конкретному розділі Стратегії, не дає змоги оцінити реальний 
стан речей. 

Під час аналізування за всіма напрямами Стратегії з фокусом на ґендерну рівність ми зіткнулися з 
проблемою дезагрегації даних, що були не за всіма індикаторами доступні та зіставні. 

За даними міжнародних рейтингів, Україна за чотири роки повільно поліпшує свої позиції. 
Ґендерні показники ПРООН: «Індекс людського розвитку» (Human Development Index, HDI). 2018 
року Україна посіла в цьому індексі 88 позицію (0.750). Крім того, ООН розраховує такі індекси: 

1. Індекс ґендерного розвитку (Gender development index, GDI) – показник досягнень у сферах 
охорони здоров’я, освіти, рівня життя (0,995). 

2. Ступінь ґендерної довіри, або ступінь реалізації прав жінок (Gender Empowerment Measure, 
GEM), – розрив між жінками і чоловіками за трьома параметрами: участь у політичному житті й 
ухваленні політичних рішень, участь в економічному житті й ухваленні економічних рішень, 
можливість розпоряджатися економічними ресурсами. 

3. Індекс ґендерної нерівності (Gender Inequity Index, GII) – характеристика досягнень країни з 
погляду рівності статей. Один із ключових маркерів соціального розвитку. Досягнення вимірюють 
за трьома основними показниками: охорона репродуктивного здоров’я, громадянські права та 
можливості, економічна активність і можливості на ринку праці28. 

Виконання Плану дій 
Із 17 заходів виконано такі: 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 229 прийнято Концепцію 
Державної соціальної програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2021 року. У Концепції частково продубльовано заходи Плану дій, що стало підставою 
для відповідальних органів влади не виконувати заходи в терміни, передбачені Планом дій. 

В органах державної влади запроваджено ґендерних радників і затверджено «Типове положення 
про радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Міністерство 
соціальної політики затвердило також Методичні рекомендації щодо включення положень, що 

                                                        
28 https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/Rada%20for%20Europe/Gender_Equality_guide_VRU_2020.pdf 

 

https://www.msp.gov.ua/timeline/Genderna-politika.html
https://www.facebook.com/GovernmentCommissionerforGenderPolicy/?__tn__=kCH-R&eid=ARAwZiBsjIsWrKuDtA6YhEXfpYWdl9rcyh-Sed3Pot0Zwog5FAPoHcbqYD3ugAViTGHaRjp0oLV1HSMm&hc_ref=ARQPolL42Xdz8SYFZLudctvvDBHWeq6LNy0ce2uHR28XboyLP5vbbNNRZVbT2ahM58g&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARA9TPtKfw1h7z1SFdt5iRs3-pEBg10VIDtVGSCpQD2rEP3s240jnexsgAWGXGHLObsHMas-Cp6rS0nU2B11cXxjQUK5wDAifc8suT4IJZ9k8pgEg2od6cKgWwtnCikr1Z13yTrq7gp__T7okdzfn-ZDBE0qRhKAubxCN8xphVnwsBg5YDBOrXpzDLWHxdGF_FMroQoG0uh_hE7ta9IwLaxjw7uV08SRi0Stqh5E31YSqKxKCvLJE_PbwPXY6OLNMW0EavjT2GKHe0J5Yu1MdZTxnZ2GdQZAQHwQTioSPmAXjbabLVRAotn_nA9HZK3Z3z6cStQm3ZkeBXhZEFOvZ9a5gTA
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UKR
http://hdr.undp.org/indicators/137906
http://hdr.undp.org/en/composite/GII
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/Rada%20for%20Europe/Gender_Equality_guide_VRU_2020.pdf
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забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків у трудових відносинах, до колективних 
договорів, угод. 

Ґендерна політика на сьогодні стала наскрізною, її провадять у всіх сферах і галузях, що 
відображено, зокрема, у Програмі діяльності Уряду (Гончарука). Ґендерно-правова експертиза 
проєктів нормативно-правових актів, які подають на розгляд Кабінету Міністрів України, – один з 
інструментів формування уніфікованої політики. 

У зв’язку з обранням нового парламенту проєкт Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо надання додаткових гарантій, пов’язаних із поєднанням 
сімейних і трудових обов’язків» (реєстр. № 9045 від 05.09.2018) було відкликано. І до Верховної 
Ради України ІХ скликання не внесено. 

Розроблено рекомендації щодо пріоритетних напрямів розвитку ґендерної статистики в Україні 
на основі положень «Керівництва з розвитку ґендерної статистики: практичне застосування», 
підготовленого Європейською економічною комісією Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН). На 
сьогодні національна система показників ґендерної статистики містить 115 абсолютних і 
розрахункових показників, які за методологією їх визначення (або розрахунку) відповідають 
європейським і міжнародним статистичним стандартам. 

Вагомий крок для збільшення політичної участі жінок – передбачена новим Виборчим кодексом 
України 40% квота: під час формування загальнодержавного та регіональних виборчих списків 
кандидатів у депутати партії повинні забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого 
до п’ятого, з шостого до десятого і т.д.) кожного виборчого списку і чоловіків, і жінок (не менше 
двох кандидатів кожної статі). 

Пріоритети 

• інтеграція ґендерних аспектів у стратегічне планування та національні пріоритети всіх реформ; 
• аналіз і перегляд нормативно-правової бази щодо ліквідації всіх форм дискримінації стосовно 

жінок і дівчат для ефективного дотримання та реалізації законодавства; 
• прийняття й удосконалення стратегій та обов’язкових для дотримання законів для просування 

ґендерної рівності й розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат на всіх рівнях. 
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Протидія ґендерному насильству, торгівлі людьми та рабству 
\ 

Структурні: 58% Процесу: 25% Результату: 38% Загалом: 40,63% 

 

Законодавчу базу для створення ефективної системи запобігання та протидії ґендерно 
зумовленому насильству та торгівлі людьми загалом розроблено, хоча Конвенцію Ради 
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із 
цими явищами (Стамбульська конвенція) дотепер не ратифіковано. Особи, які постраждали від 
домашнього насильства або насильства за ознакою статі, отримали право на безоплатне 
отримання відповідно до законодавства соціальних послуг, медичної, соціальної та 
психологічної допомоги відповідно до її потреб; всі види правових послуг безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Проте з 2020 року відповідно до реформи децентралізації надання соціальних послуг 
передається з державного на місцевий рівень – ОТГ, міст, селищ. В умовах недостатності 
фінансування існує високий ризик ліквідації служб підтримки постраждалих осіб. Так само 
ліквідація мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я може погіршити 
доступність постраждалих від насильства та торгівлі людьми до спеціалізованих і 
високоспеціалізованих послуг. 

Системи міжвідомчого обміну та збору даних щодо ґендерно зумовленого насильства, зокрема 
ґендерно дезагрегованих даних, належною мірою не створено. Мають суттєві відмінності й 
статистичні дані державних органів влади та Міжнародної організації з міграції (МОМ) щодо 
виявлення фактів торгівлі людьми та реагування на них. Так, показники МОМ щодо кількості 
постраждалих від торгівлі людьми у багато разів перевищують дані державних органів влади, що 
свідчить про те, що досить багато постраждалих залишаються не виявленими державою, а 
злочинці – не покараними. На ефективність протидії торгівлі людьми впливає також і неефективне 
покарання судами винних у цих злочинах, оскільки в середньому лише третині з них призначають 
покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, усіх інших звільняють від покарання. 

Від січня 2019 року набрали чинності зміни до законодавства, якими посилено кримінально-
правовий і кримінально-процесуальний захист постраждалих від домашнього та ґендерно 
зумовленого насильства (ГЗН). 

Залишається відкритим питання щодо встановлення кримінальної відповідальності за 
неправомірне використання праці осіб у місцях їх примусового тримання за судовим рішенням 
або рішенням адміністративного органу відповідно до закону та забезпечення дієвого контролю, 
зокрема громадського, за умовами праці таких осіб. 

Виконання Плану дій 
Планом дій у цій сфері передбачено 22 заходи. З них повністю виконано – 11, виконано частково 
– 2, у стані виконання – 6, не виконано – 2, висновок щодо виконання зробити неможливо – 1. 

Повністю виконано пункти Плану дій щодо затвердження Державної соціальної програми 
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року; створення служб підтримки постраждалих від 
ґендерно зумовленого насильства; підготовки фахівців, які працюють у сфері запобігання та 
протидії ГЗН і торгівлі людьми. 

Своєчасно розроблений на виконання Плану дій Проєкт Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих 
осіб (реєстр. № 0940) та прийнятий за основу 7 листопада 2017 року, було 29 жовтня 2019 року 
відхилено Постановою Верховної Ради України (ІХ скликання). Частково виконано пункти плану, 
якими передбачалося створення відповідно до міжнародних стандартів єдиної державної 
системи збору та обробки відомостей про факти домашнього насильства між суб’єктами 
міжвідомчої взаємодії (наразі така робота триває). 
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У стані виконання – заходи щодо проведення моніторингу впровадження міжнародних 
рекомендацій у сфері протидії ґендерному насильству, зокрема торгівлі людьми; здійснення 
кримінального переслідування торгівців людьми у тісній взаємодії з правоохоронними органами 
іноземних держав, ліквідація каналів міжнародного трафіку, а також щодо забезпечення захисту 
потерпілих і свідків торгівлі людьми у ході досудового розслідування. 

Не виконаними залишилися пункти Плану дій, якими передбачалося здійснення МВС і 
Національною поліцією заходів з підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, пов’язаною 
з торгівлею людьми, кримінального розслідування та переслідування, зокрема виявлення серед 
національних меншин осіб, які потерпіли від торгівлі людьми, а також запровадження аналізу 
ризиків з протидії торгівлі людьми. 

За одним пунктом плану передбачено прийняття рішення щодо створення центрів соціально-
психологічної допомоги в усіх регіонах України на основі пілотного проєкту, який наразі ще 
реалізують. 

Упродовж останніх років спостерігаються позитивні зрушення і підвищення уваги до цієї 
проблеми, хоча кількість виконаних заходів Плану дій за цим напрямом незначна. Попри це 
навряд чи питання можна буде вирішити повною мірою без подолання низького рівня обізнаності 
та стереотипізації проблеми. 

Пріоритети 

• Ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу із цими явищами. 

• Враховуючи децентралізацію влади та передачу повноважень у сфері надання послуг особам, 
які постраждали від торгівлі людьми та ґендерно зумовленого насильства на рівень ОТГ, 
міських, районних рад, актуальним є прийняття Державної соціальної програми запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. 

• Удосконалення системи обміну даними у сфері запобігання та протидії домашньому і ґендерно 
зумовленому насильству, внесення змін до Постанови КМУ від 20 березня 2019 р. № 234 «Про 
затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру 
випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі». 

• Посилення контролю за умовами праці, оплатою праці у місцях їх примусового тримання за 
судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону; підготовка 
законопроєктів щодо відповідальності за неправомірне використання праці осіб, які 
перебувають у місцях примусового тримання за судовим рішенням або рішенням 
адміністративного органу відповідно до закону. 

 



 

40 
 

Протидія домашньому насильству 
 

Структурні: 50% Процесу: 50% Результату: 38% Загалом: 47% 

 

Законодавчу базу для створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому 
насильству загалом розроблено, хоча Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) 
дотепер не ратифіковано. Проте у вітчизняному законодавстві про запобігання та протидію 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі відображено основні принципи та 
філософію цієї конвенції. Вітчизняна система запобігання та протидії домашньому насильству 
ґрунтується на принципі 4Р (англ. Prevention, Protection, Prosecution, Integrated Policies – 
запобігання, недопущення нових випадків; захист і підтримка постраждалих; притягнення 
кривдників до відповідальності; комплексна політика і збір даних). 

Треба зазначити, що неврегульованими на нормативному рівні залишаються деякі питання щодо 
взаємодії суб’єктів під час реагування на факти домашнього насильства стосовно дітей і за участі 
дітей. Не створено також системи міжвідомчого обміну та збору даних щодо домашнього 
насильства, зокрема ґендерно дезагрегованих даних. Статистичних даних щодо кількості 
направлених на проходження програми для кривдників і кількості кривдників, направлених на 
проходження пробаційної програми, не збирають. 

Створено та діють (хоча й у недостатній кількості) спеціалізовані служби підтримки постраждалих 
осіб. В їхніх інтересах працівники Національної поліції виносять термінові заборонні приписи 
стосовно кривдників. Застосовують й інші спеціальні заходи із запобігання та протидії 
домашньому насильству, хоча й недостатньо масово. Направлення кривдників на проходження 
програм для кривдників (у разі притягнення до адміністративної відповідальності) та пробаційних 
програм (у разі притягнення до кримінальної відповідальності) поки що не систематичні; у 
багатьох місцях місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування не готові до 
забезпечення виконання програм для кривдників (як делегованих повноважень). 

Від січня 2019 року набрали чинності зміни до законодавства, якими посилено кримінально-
правовий і кримінально-процесуальний захист постраждалих від домашнього та ґендерно 
зумовленого насильства. 

На місцевому рівні визначено координаторів діяльності у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і уповноважених/відповідальних осіб, які провадять роботу з прийому та 
реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти 
вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з 
кривдниками. 

Виконання Плану дій 
Планом дій у цій сфері передбачено 18 заходів. З них повністю виконано – 9, виконано частково 
– 3, у стані виконання – 6. 

Завдяки активній діяльності робочої групи при Міністерстві соціальної політики України, до якої 
входили представники різних ЦОВВ, громадського сектору, експерти, міжнародних організацій, 
повністю виконано пункти Плану, якими передбачено розроблення нормативно-правових актів.  

Частково виконано пункти плану, якими передбачалося створення відповідно до міжнародних 
стандартів єдиної державної системи збору та обробки відомостей про факти домашнього 
насильства між суб’єктами міжвідомчої взаємодії (наразі така робота триває); щодо розробки та 
затвердження державних соціальних стандартів надання допомоги постраждалим від 
домашнього насильства та щодо корекційної роботи з особами, які вчиняють домашнє 
насильство (з урахуванням віку, статі та стану здоров’я). 
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У стані виконання – заходи інформаційно-просвітницького характеру; підготовка фахівців, 
які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; відпрацювання та 
застосовування механізму державного соціального замовлення соціальних послуг; робота 
з кривдниками. 

Пріоритети 

• Ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу із цими явищами. 

• Враховуючи децентралізацію влади та передачу повноважень у сфері надання послуг 
постраждалим від домашнього насильства особам на рівень ОТГ, міських, районних рад, 
актуальним є прийняття Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі. 

• Розроблення і прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо реагування на факти 
домашнього насильства, вчинені стосовно дітей і за участі дітей. 

• Удосконалення системи обміну даними у сфері запобігання та протидії домашньому і ґендерно 
зумовленому насильству, внесення змін до Постанови КМУ від 20 березня 2019 р. № 234 «Про 
затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру 
випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі». 
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Забезпечення прав корінних народів і національних меншин 
 

Структурні: 25% Процесу: 0% Результату: 6,25% Загалом: 6% 

 

Оскільки стратегічна мета передбачає створення системи 29 , то за результатами моніторингу 
виявлено відсутність прогресу у досягненні стратегічної мети. Це підтверджується неприйняттям 
засадничих (спеціалізованих) нормативно-правових актів (про засади етнонаціональної політики, 
про корінні народи тощо) і галузевих (мови в освіті, культурі, інформаційному просторі тощо), 
продовженням тенденції безкарності, яка призводить до нових випадків дискримінації та 
насильства на расовому ґрунті, скороченням видатків державного бюджету на заходи щодо 
національних меншин і корінних народів. Видається обнадійливим створення Державної служби 
України з етнополітики та свободи совісті, яка має на урядовому рівні забезпечити просування 
ключових питань. 

Із наведеного також випливає, що відсутність реалізації індикаторів результату і процесу – 
великою мірою наслідок стану реалізації структурних індикаторів. Хоча невиконання структурних 
індикаторів не є перешкодою, наприклад, для впровадження позитивного досвіду окремих 
регіонів залучення представників меншин і корінних народів до формування і реалізації місцевих 
політик; або для включення представників національних спільнот до Наглядової ради ПАТ 
«Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

Виконання Плану дій 
З 28 заходів виконано лише 6, не виконано – 3, виконано частково та у стані виконання – 19. 

Основне суттєве зрушення – створення центрального органу виконавчої влади Державної 
служби України з етнополітики та свободи совісті. Решта виконаних заходів мають інформаційно-
просвітницький характер або пов’язані з виконанням Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. 

Попри систематичне зазначення проблеми міжнародними організаціями (ООН за результатами 
УПО, Венеційська комісія тощо), не прийнято засадничих (спеціалізованих) нормативно-правових 
актів (про засади етнонаціональної політики, корінні народи тощо) та галузевих (мови в освіті, 
культурі, інформаційному просторі тощо) нормативно-правових актів. 

Про відсутність належної уваги держави до етнонаціональної політики свідчить продовження 
тенденції безкарності, яка призводить до нових випадків дискримінації та насильства на расовому 
ґрунті, скорочення видатків державного бюджету на заходи щодо національних меншин і 
корінних народів. 

Пріоритети 

• Виконання міжнародних зобов’язань і рекомендацій міжнародних організацій у частині 
прийняття документів державної політики та законів України: про засади етнонаціональної 
політики, про корінні народи, про національні меншини (у новій редакції), зміни до законів про 
мови в освіті, культурі, інформаційному просторі тощо. 

• Забезпечення ефективних розслідувань і невідворотності покарання за т.зв. злочини на ґрунті 
ненависті30. 

                                                        
29 Стратегічна мета: створення ефективної системи забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин, 
підтримки та розвитку толерантних міжнаціональних відносин у суспільстві. 
30 Визначення OSCE/ODIHR https://cutt.ly/QtKXniP. 

https://cutt.ly/QtKXniP
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Забезпечення права на працю та соціальний захист 
 

Структурні: 25% Процесу: 35% Результату: 31% Загалом: 32% 

 

На сьогодні законодавство і у сфері соціального забезпечення, і у сфері трудових прав потребує 
вдосконалення. Попри певний прогрес, зроблений у сфері індексацій та осучаснення пенсій і 
увідповіднення законодавства щодо здійснення оплат до Єдиної тарифної сітки, особливих 
зрушень не відбулося. Багато ініціатив залишилося в законопроєктах (поданих і відкликаних) або 
лише в процесі підготовки змін до законодавства. Не відбулося також повноцінної підготовки до 
запровадження другого рівня пенсійної реформи. 

Законодавче поле в частині посилення захисту трудових прав людей з інвалідністю багато в чому 
залишилося таким самим, що й до 2016 року, не було посилено ефективність системи зайнятості 
та працевлаштування людей з інвалідністю, хоча певну роботу щодо запровадження кар’єрного 
радника (який, зокрема, спрямований на допомогу у працевлаштуванні людям з інвалідністю) у 
центрах зайнятості здійснювали. 

Розмір основного показника для системи соціального забезпечення – прожиткового мінімуму 
залишився відірваним від реальності і не відображає забезпечення мінімального рівня життя, а 
відповідно через це багато інших видів соціального забезпечення не виконують основних своїх 
функцій. 

Щодо надання соціальних послуг, то в цій сфері прийнято окремий Закон України «Про соціальні 
послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII. Водночас реалізація його положень на практиці зіткнулася з 
проблемами відсутності затверджених необхідних стандартів, реєстрів і методологій, що 
унеможливлює реалізацію його положень. 

Великою мірою відсутність прогресу в структурних індикаторах позначається на індикаторах 
процесу та результату, адже позитивні зрушення в забезпеченні соціально-економічних прав 
можливі тільки в разі системної роботи і щодо вдосконалення законодавства, і щодо ефективної 
імплементації цих положень. 

Варто констатувати певну стагнацію показників процесу і результату, що свідчить про відсутність 
позитивної динаміки у зміні ситуації із забезпечення соціально-економічних прав. 

Виконання Плану дій 
Одна з основних причин невиконання багатьох завдань у Плані дій із Стратегії – 
відсутність, з одного боку, політичної волі на впровадження необхідних вдосконалень 
законодавства, а з іншого – низька якість урядових законодавчих ініціатив, зокрема як 
приклад можна назвати проєкт закону про працю. 

Підготовка до ратифікації Конвенцій МОП, впровадження другого рівня пенсійної реформи, 
реформування трудового законодавства були не надто ефективні, відповідно не маємо тут 
великих позитивних зрушень. 

Варто також зазначити, що і виконання законодавства, зокрема того, що стосується трудових 
прав, залишається на не належному рівні. Результати роботи державної служби з питань праці 
свідчать про численні порушення у цій сфері. 

Багато заходів з Плану дій виконано за участі громадських організацій, експертів і за підтримки 
донорів, зокрема із запровадження соціальних послуг відповідно до нового спеціалізованого 
закону, і щодо формування стандартів, і щодо практичних аспектів надання цих послуг, зокрема 
дітям із сімей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. 
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Пріоритети 

• Пріоритет щодо забезпечення права на соціальне забезпечення – увідповіднення базового 
для всієї системи показника прожиткового мінімуму, а також продовження реформ у сфері 
пенсійного забезпечення. У сфері трудових прав важливе його осучасненя через прийняття 
нового комплексного документа або внесення необхідних змін у наявний Кодекс. Водночас 
дуже важливо забезпечити певний баланс між інтересами працівників, роботодавців і держави. 
У сфері реформування надання соціальних послуг потрібно зосередитися на увідповідненні 
підзаконних актів і стандартів, без яких неможливий повноцінний запуск положень, 
визначених у ЗУ «Про соціальні послуги». Для забезпечення трудових прав людей з 
інвалідністю одним із пріоритетів має бути певне реформування наявної вже багато в чому 
неефективної системи забезпечення зайнятості людей з інвалідністю, яка є на сьогодні в 
Україні. 

• Серед пріоритетних питань для держави – вирішення проблем, окреслених у Рішеннях ЄСПЛ, 
зокрема справа «Пічкур проти України». 
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Забезпечення права на охорону здоров‘я 
 

Структурні: 12,5% Процесу: 0% Результату: 36% Загалом: 4% 

 

Медична реформа. 2015 року уряд України ініціював трансформаційну реформу системи 
охорони здоров’я для поліпшення стану здоров’я населення та забезпечення фінансового 
захисту від надмірних витрат «з власної кишені» через підвищення ефективності, модернізації 
застарілої системи надання послуг і поліпшення доступу до якісного медичного 
обслуговування. 

У Стратегії заплановано запровадження обов’язкового державного соціального медичного 
страхування, що надалі було проаналізовано в рамках Концепції реформи системи 
фінансування охорони здоров’я, затвердженої Кабінетом Міністрів України 30 листопада 2016 
року (далі – Концепція31). Зокрема в Концепції розглянуто варіанти запровадження обов’язкового 
державного соціального медичного страхування та універсального медичного страхування з 
повною оплатою з держбюджету. Для запровадження в Україні було обрано варіант 
універсального медичного страхування з повною оплатою з держбюджету. 

На виконання Концепції прийнято Закон України «Про державні фінансові гарантії надання 
медичних послуг та лікарських засобів», що докорінно змінює систему охорони здоров’я. 
Фактично з 2018 року в Україні почала працювати національна солідарна страхова система, 
яка покриватиме лікування кожного українця. Створено Національну службу здоров’я 
України (НСЗУ) – національний страховий орган, що забезпечує охоплення населення 
визначеним гарантованим пакетом медичних послуг у межах доступного фіскального простору. 

Відповідно до прийнятого Закону запроваджують програму медичних гарантій, що визначає 
перелік та обсяг медичних послуг і лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів 
Державного бюджету України. У межах програми медичних гарантій держава гарантує 
громадянам повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України 
необхідних їм медичних послуг і лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної, первинної, 
вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, 
медичної реабілітації, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами та дітям до 16 років. 
Реформа почалася з первинного рівня. З липня 2018 року заклади первинної медичної допомоги, 
що уклали договір з НСЗУ, отримують фінансування за новою моделлю. На вторинному та 
третинному рівнях нову модель фінансування буде запроваджено 2020 року. 

З огляду на викладене Міністерство охорони здоров’я України вважає, що питання про 
запровадження обов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні не 
актуальне до повного завершення побудови нової системи охорони здоров’я та просить зняти з 
контролю виконання захід 1 пункту 58 Стратегії. Тобто, на думку МОЗ, передчасно формувати 
Фонд обов’язкового державного соціального медичного страхування за рахунок внесків 
роботодавців (а внески працівників заборонено 49 ст. Конституції України). 

• У пацієнтів «розширилося» право на вільний вибір «сімейного лікаря», він має право вільного 
вибору надавачів первинної медичної допомоги (ПМД) і може підписати декларацію з будь-
яким надавачем ПМД. 

• Уперше пацієнт має знати, які медичні послуги він отримає від надавача ПМД: 17 видів 
консультацій та інтервенцій на рівні ПМД і восьми видів лабораторних і діагностичних 
обстежень. 

• «Доступні ліки». НСЗУ також адмініструє урядову програму реімбурсації «Доступні ліки». Цю 
програму запроваджено 2017 року для зменшення фінансового тягаря та підвищення 
доступності лікарських засобів для амбулаторних пацієнтів, які страждають на серцево-судинні 

                                                        
31 Розпорядження КМУ від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення концепції реформи фінансування системи охорони 
здоров’я». 
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захворювання, бронхіальну астму і цукровий діабет 2-го типу. Перелік лікарських засобів для 
амбулаторного вживання містить 258 лікарських засобів, 64 з яких можна отримати безоплатно, 
інші – з невеликою доплатою. 

Однак поки що не створено дієвого контролю за якістю надання медичної допомоги, реформа 
змінила тільки фінансову модель, але не існує досліджень, як ці зміни вплинули на реалізацію 
права на здоров’я. 

Одночасно з чисельними змінами, ініційованому на рівні законодавчого та нормативного 
регулювання, які здебільшого ще тривають, спостерігається низка негативних тенденцій щодо 
технічного забезпечення та практичної імплементації цих ініціатив. Зокрема йдеться про 
зменшення кількості медичних працівників, видатків на медичну сферу тощо. При цьому на 
даному етапі ще зарано говорити про відчутний прогрес у досягненні стратегічних завдань, адже 
започатковані реформи ще тривають. 

Виконання Плану дій 
Із 35 заходів не виконано – 8, виконання триває, але без суттєвого прогресу, або припинено з 
причини втрати чинності законодавчих підстав – 6, виконано або існує суттєвий прогрес у 
виконанні – 21. 

Упродовж тривалого часу виконавці Стратегії втілювали стратегічну мету поліпшення стану 
дотримання прав людини в галузі охорони здоров’я, а саме: забезпечення рівного доступу до 
високоякісної медичної допомоги. 

Головне досягнення: започатковано медичну реформу та впроваджено її перший етап, другий 
етап розпочато 1 квітня 2020 року. 

Профілактика, раннє виявлення та ефективне лікування захворювань – ця стратегічна мета 
повинна бути досягнена роботою реформованої первинної ланки надання медичної допомоги, 
але досі не створено органу дієвого контролю якості медичної допомоги, зокрема Національною 
службою здоров’я України. 

Щодо забезпечення належного рівня доступності первинної медичної допомоги, особливо в 
сільській місцевості, сприяння переоснащенню закладів охорони здоров’я. Прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року № 983 «Деякі питання надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості». Погоджено для будівництва проєкти 517 нових 
амбулаторій. Завершено будівництво 105 амбулаторій, закуплено 403 службові автомобілі для 
нових амбулаторій і 63 для наявних, закуплено 3398 комплектів телемедичного обладнання. 

Щодо проведення організаційно-структурної перебудови наявної мережі закладів охорони 
здоров’я. На звітний період Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження про затвердження 
переліку та складу госпітальних округів усіх областей, крім Закарпатської та Києва, яким створено 
94 госпітальні округи в регіонах і 76 госпітальних рад. 

Попри звітування МОЗ про різноманітні інформаційні заходи щодо інформування населення про 
мету та кроки Медичної реформи, стан поінформованості населення залишається незадовільним. 

Завершено процес створення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, їхніх 
структурних підрозділів. 

Прийнято постанову КМУ від 6 березня 2019 року № 221 «Про затвердження Положення про 
спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр». 

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання 
психіатричної допомоги» (14.11.2017 р.), яким передбачено виключення абзацу другого частини 
п’ятої статті 281 Цивільного кодексу України та частини другої статті 49 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» щодо стерилізації особи, визнаної недієздатною, 
лише за згодою опікуна. 

https://drive.google.com/file/d/1uGn3ScgoGOmRtIoYcoGw30PuAbQnYhlf/view?usp=sharing
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Прийнято Наказ МОЗ № 2664 від 24.12.2019 року Про затвердження Змін до Переліку рідкісних 
(орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх 
інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування. 

Від 2 березня 2016 року підпунктом 6 пункту 13 Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з медичної практики, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 285, 
встановлено вимогу до ліцензіатів щодо забезпечення умов для вільного доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями до приміщень. 

Наказом МОЗ від 15.09.2016 року № 972 «Про затвердження та впровадження медико-
технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ґендерній дисфорії» 
затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Ґендерна дисфорія». 

Прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10 листопада 2015 року № 738 «Про 
затвердження складу мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів 
(уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини у 2015–
2016 роках». 

Забезпечено лікування антиретровірусними препаратами всіх дітей, яким встановлено діагноз 
ВІЛ-інфекція. 

Щодо самостійного проходження підлітками діагностики та лікування інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, туберкульозу та інших соціально небезпечних захворювань виконання триває. 

Не виконано 

Забезпечення контролю за отриманням центрами екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф, їхніми структурними підрозділами ліцензій на право провадження діяльності, 
пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Деякі центри 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф тривалий час залишалися без ліцензії на 
обіг наркотичних препаратів, що було неприпустимо з медичного погляду, порушувало права 
пацієнтів на отримання кваліфікованої медичної допомоги. 

Доступність лікарських засобів, зокрема через зменшення негативного впливу так званих ТРІПС-
плюс положень для забезпечення доступності основних лікарських засобів. 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо затвердження Порядку залишення ув’язненими місць позбавлення волі у 
зв’язку з потребою відвідування закладів охорони здоров’я та реабілітаційних установ. 

Розроблення та затвердження змін до переліків медичних показань для проведення хірургічної 
стерилізації жінок і чоловіків, затверджених наказом МОЗ від 6 липня 1994 р. № 121, зокрема з 
урахуванням рекомендацій Ради Європи та Комітету ООН з прав людини щодо стерилізації. 

Увідповіднення до Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та 
здоров’я критеріїв встановлення інвалідності та отримання реабілітаційних засобів і послуг 
людьми з інвалідністю. 

Закріплення на законодавчому рівні 14 років як віку, починаючи з якого дитина має право самостійно 
приймати рішення щодо власного здоров’я, включно з правом самостійно проходити тестування на 
ВІЛ/інфекції, що передаються статевим шляхом, туберкульоз та інші соціально небезпечні 
захворювання, а також проходити відповідне лікування зазначених інфекцій без згоди батьків. 

Внесення змін до профільного закону, в якому потрібно чітко визначити, яким чином можна 
обстежувати і лікувати дитину незалежно від віку, якщо існує пряма загроза її здоров’ю та життю, 
якщо законні представники виступають проти запропонованих маніпуляцій. Встановлення 
адміністративної та/або кримінальної відповідальності батьків за відмову у забезпеченні 
своєчасного лікування неповнолітніх дітей. 

Із заходів Плану дій: 
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• Втратив чинність «Формування єдиного медичного простору та реалізації національного 
проєкту «Вчасна допомога» – дискутують модель впровадження інституту парамедиків (8, 10 п. 
58 Стратегії). 

• Не здійснювався контроль за отриманням центрами екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, їхніми структурними підрозділами ліцензій на право провадження 
діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

• Дискусійним і не вирішеним, залишилося питання, чи потрібно закріплювати на законодавчому 
рівні визначення поняття «підлітки» відповідно до міжнародних стандартів як вікової групи від 
10 до 18 років включно. 

Пріоритети 

• Забезпечити доступність для громадян України лікарських засобів, зокрема врегулювавши 
розбіжності між постановою КМУ № 1303 від 17.08.1998 року «Про впорядкування 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» і наказом МОЗ 
України від 11.10.2019 року № 2072 «Про затвердження Реєстру граничних оптово-відпускних 
цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти, станом на 28 серпня 2019 
року» (останній переглядається) – медичні препарати, які потрапляють до означеного реєстру, 
не можна отримати за пільговим, безоплатним, рецептом на підставі постанови КМУ № 1303 
(визначити вирішення проблеми у 2020 році). 

• Національній службі здоров’я України розробити та впровадити механізм контролю 
договірних відносин з комунальними неприбутковими підприємствами (лікувальними 
закладами) щодо якості надання медичних послуг (не тільки кількісні показники). 

• Залишається актуальним увідповіднення до Міжнародної класифікації функціонування, 
обмежень життєдіяльності та здоров’я критеріїв встановлення інвалідності та отримання 
реабілітаційних засобів і послуг людьми з інвалідністю. 

• Прийняти державну програму боротьби з онкологічними захворюваннями. 
• Прийняти комплексну державну програму допомоги літнім людям, а також хворим усіх вікових 

груп, які потребують паліативної допомоги, що враховує інтегровану взаємодію медичних і 
соціальних служб (виконавці МОЗ і Мінсоцполітики). 

• Забезпечити рівний доступ до високоякісної медичної допомоги громадянам України через 
підтримку Медичної реформи, започаткованої 2018 року. 
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Створення умов для свободи підприємницької діяльності 
 

Структурні: 38% Процесу: 38% Результату: 37,5% Загалом: 38% 

 

Фіксується достатній прогрес у сфері правового регулювання обмеження державного 
нагляду (контролю) за здійсненням підприємницької діяльності. Тут приймають і зміни до 
законів, і до підзаконних нормативно-правових актів. Є достатньо сильні державні інституції, 
які реалізують політики у сфері дерегуляції, а також здійснюють моніторинг реформи 
дерегуляції. Водночас залишається суттєва зарегульованість у певних сферах господарської 
діяльності, а в деяких, для прикладу – у сфері трудових відносин, існують ризики встановлення 
ще жорсткішого регулювання. 

Для розвитку підприємництва дуже важливе одночасне реальне реформування державної 
фіскальної служби та загалом процедур адміністрування податків. І тут попри певні зрушення ще 
не відбулися системні зміни, особливо щодо державної фіскальної служби. Певні ініціативи 
відбуваються, але поки що вони не надто не змінили ситуацію. Система оподаткування, особливо 
загальна, і далі потребує спрощення та створення чітких і зрозумілих механізмів. 

Кількісні і результативні показники свідчать і про позитивні тенденції структурних змін, зокрема 
це чітко простежується за даними ради бізнес-омбудсмана, а також рейтингу Doing Business, а з 
іншого боку – про слабкості і правової, і фіскальної систем, які, зокрема, простежуються у 
рейтингах економічної свободи. 

Виконання Плану дій 
Із 3 заходів Плану дій виконано 2. 

Не чисельні заходи Плану дій Стратегії з розвитку підприємництва здебільшого стосувалися 
законодавства у сфері здійснення державного нагляду (контролю) та дерегуляційної реформи в 
цілому виконувалися. Водночас не були відображені нові виклики в дуже непростих сферах, де 
державне регулювання не має чіткого вектора. Для прикладу, в трудовій сфері є ініціативи і на 
зменшення впливу держави на цю сферу (законопроєкт «Про працю»), і на встановлення ще 
більшого і жорсткішого регулювання. 

Крім того, у Плані дій не було заходів, спрямованих на створення структурних змін в 
адмініструванні податків і реформи державної фіскальної служби, які все ж доцільно було б також 
відобразити, оскільки це фокус важливий для розвитку бізнесу, і великого, і малого та середнього. 

Назагал План дій фактично за цим напрямом демонструє невиважений підхід і відсутність 
координації між відповідними зацікавленими сторонами саме на етапі його розроблення, а 
відтак і заходи за цим напрямом не були спрямовані на досягнення стратегічної мети. 

Пріоритети 

• Пріоритет щодо розвитку свободи підприємництва – подальше вдосконалення законодавства 
щодо дерегуляції підприємницької діяльності, а ще більше практики здійснення державного 
нагляду (контролю), щоб воно відповідало закладеним у законах принципах. Крім того, 
пріоритетом має бути реформування державної фіскальної служби України, яке було б 
спрямовано не на формально зовнішні аспекти, а реально змінювало принципи 
функціонування цієї служби.  

• Важливо також знаходити баланс між свободою підприємництва, забезпечити ефективне 
державне регулювання у сферах, де без цього впливу є великий ризик порушення бізнесом 
прав людини. 
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• Задля свободи підприємництва принципово важливо забезпечити верховенство права і, 
зокрема, ефективно діючої судової системи, в якій судовий захист відбувається незалежним 
судом упродовж розумних термінів і забезпечено виконання постановленого судом рішення. 

• Непродуманість державної політики у сфері ліцензування та оподаткування призводить до 
появи щораз нових рішень ЄСПЛ (для прикладу, 2019 року з’явилася справа Світ розваг та 
інших проти України). Крім визнання порушень Україною своїх міжнародних зобов’язань, 
встановлено також чималі суми відшкодування, які має сплатити держава, тому важливим для 
держави є виконання заходів загального характеру за справами, які стосуються регулювання 
підприємницької діяльності. 
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Забезпечення права на освіту 

Структурні: 62,5% Процесу: 25% Результату: 19% Загалом: 30% 

 

Законодавство України щодо освіти наразі в основному відповідає міжнародним стандартам прав 
людини. Велике значення у цьому мають закони України «Про освіту» та «Про повну загальну 
середню освіту». Важливим є і прийняття низки законодавчих актів, що створюють механізми 
захисту прав людини в системі освіти. 

Занепокоєння викликає те, що окремі норми законодавства не надто чіткі, їх можна тлумачити по- 
різному. Разом з тим такі норми ще й потребують створення додаткових механізмів реалізації і є 
небезпека, що ці механізми не будуть відповідати стандартам прав людини. 

Громадянська компетентність, до якої належать, зокрема, й питання прав людини та ґендерної 
рівності, наявна на рівні освітнього законодавства та державних освітніх стандартів. 

Проблемою є те, що громадянська компетентність наявна, проте не включена до системи освіти. 
Цьому перешкоджає низький рівень володіння цією компетентністю більшістю педагогів та 
адміністраторів закладів загальної середньої освіти. Відсутність системи такої підготовки у вищій 
школі, де готують педагогів, і в системі підвищення кваліфікації створює загрозу не лише 
формальній наявності громадянської компетентності, а й формуванню викривленого розуміння, 
зокрема прав людини, ґендерної рівності та інших складників цієї компетентності. 

Кількість закладів дошкільної та загальної середньої освіти, де здобувають освіту діти з особливими 
освітніми потребами, суттєво збільшується. Можна зазначити й загальний розвиток інклюзивної 
освіти. Ведеться державна статистика в розрізі за областями, що передбачає оцінку співвідношення 
кількості інклюзивних класів і кількості дітей з особливими освітніми потребами. 

Водночас важко оцінити реальну кількість дітей, які мають особливі освітні потреби, і наскільки 
враховано такі категорії, як, зокрема, діти-біженці, діти ромської національності, діти з девіантною 
поведінкою та ін., адже деякі з них можуть взагалі не відвідувати школу, а ініціювати комплексну 
оцінку можуть батьки дитини або рекомендувати вчителі. 

У відкритих джерелах інформації, числі зокрема й у публікаціях Державної служби статистики, 
відсутні розподілені дані щодо кількості дітей, які не навчаються для здобуття повної загальної 
середньої освіти за основними причинами. Хоча чинне законодавство передбачає форми звітності 
для збору таких даних. Проте навіть наявні форми звітності не передбачають збору достатньою 
мірою дезагрегованих даних щодо причин, за якими діти не навчаються для здобуття повної 
загальної середньої освіти. Виокремлено лише категорії «за станом здоров’я», «з інших причин», 
«навчаються професії без здобуття повної загальної середньої освіти», «навчаються у спеціальних 
закладах середньої освіти». До всього, наприклад за останніми відомими даними (на 1 вересня 2017 
р.), діти, які «не навчаються з інших причин» становили 47% усіх дітей, які не навчаються. Серед них 
можуть бути ті, які представляють особливо вразливі групи – діти ромської національності, шукачі 
притулку, діти, сім’ї яких перебувають на обліку як сім’ї у складних життєвих обставинах, живуть за 
межею бідності. Без розуміння цих причин не можна системно підходити до вирішення проблеми. 

Психологічні служби шкіл потребують особливої уваги. Наразі спостерігається поступове щорічне 
скорочення кількості практичних психологів і соціальних педагогів, бракує методичного 
забезпечення та наявності кабінетів психологів у школах. Потребує уваги система підготовки та 
підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів, особливо в умовах 
реформування, коли змінюється підпорядкування школи, її роль у місцевій громаді, а відтак і роль 
психолого-педагогічних працівників. 

Варто вітати поступову щорічну динаміку збільшення видатків на освіту. Особливо спостерігається 
покращення матеріально-технічної бази початкової школи з початком дії програми «Нова 
українська школа». 
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Утім, досі держава не виконує законодавство, маючи обов’язок забезпечити загальні асигнування 
на освіту в розмірі не менше 7% ВВП за рахунок коштів державного бюджету. Крім того, на рівні 
практики, у зв’язку з відсутністю системи аналізування та прогнозування функціонування й 
розвитку мережі навчальних закладів, спостерігається неефективне використання коштів, іноді 
централізоване придбання обладнання й меблів низької якості та відсутність орієнтації на реальні 
потреби школи. Залишається проблема забезпеченості підручниками у багатьох школах, далеко не 
завжди вони мають доступ до інтернету. Кошти батьків і громадських організацій у багатьох 
випадках залишаються одним із джерел фінансування елементарних матеріальних потреб школи, а 
не додатковим благодійництвом. 

Кількість дітей, охоплених дошкільними навчальними закладами, зростає незначними темпами 
(приблизно від 57% 2016 р. і 59% 2018 р.). Міністерство освіти і науки зазначає проблему дошкільної 
освіти, особливо в областях, де є приріст населення. Дошкільна освіта не завжди доступна для 
бідних і соціально незахищених сімей. Одна з вразливих груп у контексті доступу до дошкільної 
освіти – діти ромів. 

Відповідно до статистичних даних, охоплення повною загальною середньою освітою дітей віком 
6–18 років (у 2018/2019 навчальному році зростання приблизно на 5% показників 2016/2017 
навчального року) зростає, а кількість шкіл зменшується (у ті самі роки – приблизно на 8,3%). До 
всього самі ж державні органи зазначають недосконалість в організації підвезень дітей до школи, 
що пов’язано з поганою якістю доріг, нестачею автобусів відповідної якості. Це суттєво ускладнює 
доступ до освіти, особливо для дітей, які проживають у сільській місцевості. Натомість у великих 
школах у містах існує проблема перевантаженості класів за відсутності належних санітарних умов 
в організації простору, провітрюванні, освітленні та ін. 

Треба зазначити досить стрімкий розвиток в Україні інклюзивної освіти. Частка дітей з 
інвалідністю, які навчаються в загальноосвітніх школах, щороку збільшується. Майже незмінною 
залишається кількість спеціальних закладів і дітей, які в них навчаються, зменшується кількість 
закладів освіти для дітей із затримкою психічного розвитку. Відбуваються якісні зміни у 
функціонуванні навчально-реабілітаційних центрів для дітей з інвалідністю. Їхня кількість у 
2017/2018 році зросла майже на 15,5% порівняно з 2016/2017 роком, приблизно на такий же 
відсоток зросла й кількість учнів у цих центрах. 

Однак проблемою залишається те, що більшість шкіл архітектурно недоступні. Ідеться про 
неприйняття дітей з інвалідністю (та інших з особливими освітніми потребами), а також дітей, які не 
мають інвалідності. Наразі немає даних щодо оцінювання якості роботи асистентів вчителів. 

Діти з інвалідністю, які отримують базову середню освіту, потім здебільшого «зникають» зі 
статистики ЗВО через архітектурну недоступність і непристосованість системи навчання. 2018 
року до ліцензійних вимог включено «забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, 
навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF), але реально це не 
забезпечено через брак коштів або непріоритетність статті використання. Ще однією причиною 
адміністратори ЗВО називають відсутність реальної фінансової автономії ЗВО. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
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Виконання Плану дій 

Що не виконано та причини невиконання 

Недавно розпочато забезпечення відповідності мережі дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних закладів освіти потребам територіальних громад. ЗУ «Про освіту» і низка підзаконних 
нормативних актів, ухвалених на його виконання, наділили громади чіткими функціями у сфері 
освіти, зокрема правом засновувати, реорганізовувати та ліквідовувати заклади освіти. Утім, 
запропонована державою система створення опорних закладів освіти передбачає ліквідацію 
(припинення фінансування з державного бюджету) малокомплектних шкіл, яких в Україні близько 
тисячі (у них навчається 30–40 учнів). Перекладання утримання таких шкіл на бюджети 
територіальних громад призведе до закриття більшості з них, відсутність належного стану доріг і 
відповідного транспорту призведе до погіршення забезпечення права на освіту багатьох учнів. 
Більшість запланованих Планом дій заходів не виконано. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» 
прийнято, але Програму навчання протидії цькуванню та дискримінації для педагогів і учнів не 
розроблено. Відсутні прописані для ЗЗСО чіткі механізми реагування на прояви булінгу і 
цькування, в закладах освіти часто випадки булінгу не ідентифікують через брак знань і навичок 
або приховують. 

На сьогодні не розроблено та не впроваджено системи контролю та індикаторів щодо світського 
характеру освіти, що впливає на забезпечення рівності у реалізації права на освіту (це 
підтверджено багатьма «скандалами» у ЗМІ, наприклад, запровадження курсу «Основи сім’ї», що 
отримав гриф МОН, який містить релігійні та дискримінаційні норми та ін.). 

Що виконано, у чому прогрес і причини 

Частково забезпечено впровадження інклюзивного навчання – переглянуто стандарти підготовки 
фахівців, внесено зміни до законодавства, розробляють механізми впровадження, але досі 
залишається актуальним здійснення обстеження державних і комунальних закладів освіти на 
предмет відповідності державним нормам у частині доступності для маломобільних груп 
населення та складання вичерпного переліку необхідних робіт за результатами обстеження. У 
багатьох школах виділено кошти на будівництво пандусів, але загалом ЗЗСО досі не облаштовані, а 
відповідно і недоступні для осіб з інвалідністю різних нозологій. 

Актуальним завданням залишається розроблення та запровадження програми централізованого 
підвищення фахового рівня з питань інклюзивного навчання різних спеціалістів і педагогів ЗЗСО. 
Наразі фаховою підготовкою забезпечено спеціалістів ІРЦ (Інклюзивних ресурсних центрів), а 
психолого-педагогічний супровід у школах перебуває на низькому рівні, що часто призводить до 
конфліктів між учасниками освітнього процесу та обрання індивідуальної форми навчання 
батьками дитини з інклюзією. 

Наразі в умовах реформування, коли змінюється підпорядкування школи, її роль у місцевій громаді, 
велике значення мають органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ). Проте представникам органів влади ОТГ бракує знань щодо їхніх обов’язків як суб’єктів 
місцевої влади, пов’язаних із забезпеченням права на освіту, і створення ефективної мережі 
закладів освіти відповідно до потреб громади. І в цьому питанні долучення регіонально рівня до 
підготовки наступних кроків вбачається критичним. 

Пріоритети 

• Важливим індикатором має бути чіткість, ясність і доступність норм законодавства. Тлумачення 
термінів має відповідати законодавству, зокрема нормам міжнародного права прав людини. 
Важливо оцінювати наявність процедур і реалізації визначених у законах прогресивних 
механізмів. 

• Треба вимірювати не тільки обсяг фінансування, а й ефективність застосування фінансових 
ресурсів. 
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• Варто звернути увагу на запровадження системи збору та аналізу дезагрегованих даних щодо 
дітей, які не здобувають загальної повної середньої освіти, з визначенням причин та 
особливою увагою до належності таких дітей до тої чи тої вразливої групи. Аналіз і формування 
державної політики у сфері освіти має враховувати такі показники як пріоритетні. 

• Важливо посилити потенціал місцевих об’єднаних територіальних громад у питаннях підходу 
до управління освітніми закладами на місцевому рівні, розподілу ресурсів. 

• Потрібно вдосконалити індикатор «Співвідношення кількості закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти, які мають інклюзивні групи, та кількості дітей з особливими освітніми 
потребами, які там навчаються». А саме – включити питання доступності професійної, 
професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти для дітей з особливими 
освітніми потребами. 

• Потрібно додати індикатори, пов’язані із забезпеченням права на освіту в особливих умовах – 
збройний конфлікт і наявність окупованих територій, актуально тепер забезпечити права на 
освіту в умовах пандемії (як це наразі сталося з пандемією, зумовленої COVID-19. 
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Забезпечення права на приватність 
 

Структурні: 2,5% Процесу: 25% Результату: 12,5% Загалом: 15% 

 

Аналізуючи цей напрям, варто зазначити, що заходи Плану дій достатньо чітко відображають 
очікувані результати Стратегії, а відтак і аналіз обох документів великою мірою збігається у своїх 
оцінках. Зокрема маємо констатувати, що досі не створено дієвого інституційного механізму 
контролю за дотриманням права на приватність, і немає просування у вирішенні цього питання. 
Відповідно не можна говорити і про ефективність системи незалежного контролю за діяльністю 
правоохоронних органів у частині дотримання права на приватність і належний контроль за 
втручанням держави у право на приватність. 

Натомість в Україні вбачаються тенденції до безконтрольного втручання в процес відстежування 
трафіка і спілкування в мережі спецслужб і правоохоронних органів. Уже сьогодні ми 
маємо справу Наталі Седлецької, коли ЄСПЛ вдруге в історії застосував тимчасові обмежувальні 
заходи в питаннях, пов’язаних із журналістською діяльністю, та зобов’язав українську владу 
втримуватися від доступу до будь-яких даних з телефону журналістки. 

Інший негативний приклад, який потребує державного реагування, – незаконний збір і 
поширення персональних даних осіб на інтернет-сайті «Миротворець», що збирає та 
оприлюднює дані про осіб, які є об’єктом захисту відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних», спрямованого на захист прав людини і основоположних свобод, зокрема 
права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних, і Закону 
України «Про інформацію». 

Варто також згадати непоодинокі випадки розголошення персональних даних внутрішньо 
перемішених осіб, які так і залишилися без належної уваги держави. 

Цю негативну практику з року в рік фіксує Уповноважений ВРУ з прав людини: «Найбільше 
порушень права особи на захист персональних даних фіксувались у сферах фінансових і 
банківських послуг, страхування, житлово-комунальних послуг, охорони здоров’я, соціального 
захисту, освіти, а також при обробці персональних даних під час здійснення відеоспостереження, 
обліку адміністративних та кримінальних правопорушень… Зберіглась тенденція 
неправомірного поширення персональних даних шляхом надання їх на необґрунтовані запити, 
оприлюднення у загальнодоступних місцях, на веб-сайтах, а також у соціальних мережах» (з 
Доповіді за 2019 рік)32. 

Виконання плану дій 
Щодо створення дієвого інституційного механізму контролю за дотриманням права на 
приватність, то, на жаль, початкову ідею, яку закладали у План дій щодо цього питання, в кінцевому 
варіанті заходу сформульовано так: «розрахунок обсягу потреби в коштах, необхідних для 
посилення спроможності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як 
незалежного інституту з нагляду за дотриманням вимог законодавства про захист персональних 
даних», що формально можна зазначити як «виконано». Проте це не наблизило країну до 
досягнення очікуваного результату Стратегії в цьому напрямі. 

Відсутній незалежний контроль за діяльністю правоохоронних органів у частині дотримання 
права на приватність. Інформація щодо проведення негласних слідчих дій має в основному 
«режимний» доступ, тому немає змоги здійснювати контроль за правомірністю їх використання, 
як яскравий приклад справа Наталі Седлецької. 

                                                        
32 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-
r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/ 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-sedletska/29496861.html
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/
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Запроваджено у тестовому режимі функціонування компонентів електронної системи обміну 
медичною інформацією. Однак залишаються питання врегулювання доступу до цих даних, 
зокрема й самих пацієнтів. 

Із заходів, передбачених на забезпечення права на приватність осіб у місцях несвободи, майже 
все залишається у стані виконання або невиконаним, тому важливо перенести ці заходи у 
наступний План дій і завершити їх виконання. Це стосується поступової реорганізації колективної 
системи тримання в установах виконання покарань, вільного проведення інтернет-побачень 
засуджених та осіб, взятих під варту, з можливістю застосувати обмеження їх конфіденційності у 
виключних випадках, закріплення можливості супроводжуваного виїзду за межі установи 
попереднього ув’язнення чи виконання покарань у зв’язку зі смертю або тяжкою хворобою 
близького родича, що загрожує життю хворого, для всіх категорій взятих під варту осіб і 
засуджених та ін. 

2018 року було прийнято Наказ Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2025/5 
«Порядок використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях 
Державної кримінально-виконавчої служби України». 

Зі спеціальної доповіді Уповноваженого ВРУ з прав людини про стан реалізації національного 
превентивного механізму «В установах продовжують мати місце порушення права в’язнів на 
приватність – ліжка у більшості камер розташовані впритул одне до одного, внаслідок чого в 
утримуваних осіб немає особистого простору, а оглядові вічка для забезпечення нагляду за 
в’язнями в окремих камерних приміщеннях розміщені таким чином, що видно санвузол (ред. розділ 
2. 2 Порушення прав людини, виявлені в СІЗО та УВП з функцією СІЗО). 

«Порушуються права пацієнтів на медичну допомогу, в тому числі стандартів застосування 
фізичного обмеження, порушення права на приватність під час оглядів та медичних процедур 
(ред. розділ 6.2 Системні порушення прав і свобод людини у закладах з надання психіатричної 
допомоги)». 

Пріоритети 

• 2016 року прийнято й у травні 2018 року почали застосовувати Загальний регламент захисту 
даних (далі – GDPR/Регламент). Наразі необхідно розробити нормативно-правові акти зі 
стандартами GDPR. 

• Ураховувати на етапі проєктування, розроблення та впровадження державних електронних 
ресурсів (інформаційних систем, порталів, реєстрів) вимоги законодавства у сфері захисту 
персональних даних і звертатися до Уповноваженого за відповідною експертною допомогою. 

• Затвердити положення про публічні реєстри, бази персональних даних, а також порядки 
обробки персональних даних, що в них обробляються, у разі, якщо такі нормативно-правові 
акти відсутні33. 

• Врегулювати проблеми транскордонної передачі персональних даних. 
• Ефективно запобігати правопорушенням через ефективний контроль в інтернеті. 
• Створити дієвий інституційний механізм (незалежний орган) або посилити Офіс 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо інституційної спроможності. 
• Розробити та впровадити Типові програми для навчання суддів щодо навчання права на 

приватність / захист персональних даних і доступу до публічної інформації. 
• Посилити відповідальність за неправомірне розповсюдження інформації (недостовірної 

інформації) журналістами та через інтернет. 
• Викладати в школах, навчати правилам поводження з персональними даними, гігієни 

поводження в онлайн-просторі з ухилом на забезпечення конфіденційної інформації, 
приватності, персональних даних. 

                                                        
33 Щорічна доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина за 
2019 рік. С. 201. 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/es-2016679.pdf
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• Убезпечити особу та її права на приватність через вплив збройного конфлікту: яким чином 
втрачається забезпеченість на непідконтрольних територіях, недоторканність житла, 
таємниця кореспонденції, накопичення інформації. 
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Забезпечення прав дитини 
 

Структурні: 10% Процесу: 12,5% Результату: 25% Загалом: 14,5% 

 

Законодавство, спрямоване на забезпечення прав дитини, удосконалюється. Підвищуються 
стандарти соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Водночас не імплементованими в національне законодавство залишається низка норм, 
визначених міжнародними договорами, ратифікованими Україною. Це стосується окремих 
положень Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у 
збройних конфліктах (не внесено зміни до Кримінального кодексу України про встановлення 
кримінальної відповідальності за втягування дітей до участі у воєнні дії чи збройні конфлікти), 
Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо процедури повідомлень, 
Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 
(Ланцаротська конвенція) в частині питань основних засобів захисту дитини-жертви, вимог щодо 
спеціального навчання та компетенції осіб, які беруть участь у розслідуванні кримінальної справи, 
вимог щодо опитування дитини тощо. 

Дотепер Україна не ратифікувала Конвенцію про захист дітей та співробітництво в галузі 
міждержавного усиновлення (Гаазька конвенція від 29.05.1993). 

Суттєво порушено терміни прийняття та знижено рівень нормативного документа щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини. Замість відповідного закону прийнято Постанову Кабінету 
Міністрів від 30.03.2018 р. № 453 «Про затвердження державної соціальної програми «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року». 

Досі неврегульованими залишаються питання щодо взаємодії суб’єктів реагування на факти 
домашнього насильства стосовно дітей і за участі дітей, що потребують нормативного 
врегулювання у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству». 

Від 2018 року припинено оприлюднення Держстатом статистичного збірника «Захист дітей, які 
потребують особливої уваги суспільства», який вміщували на офіційному веб-сайті Держстату 
(www.ukrstat.gov.ua) у розділі «Публікації» / «Соціальний захист». Це негативним чином впливає на 
збір, узагальнення, аналіз і використання даних для оцінки ефективності реалізації та формування 
політики у сфері забезпечення прав дитини. 

На центральному рівні спостерігається суттєве зниження ролі координуючого органу у сфері 
забезпечення прав дитини. Міжвідомча комісія з питань охорони дитинства не є ефективним 
інструментом, спрямованим на забезпечення координації дій між центральними органами 
виконавчої влади для вирішення питань захисту прав дітей. Її діяльність несистематична. Так, 
всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. № 1200 «Про 
утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства» 2018 року проведено 2, а 2019 року 
– 1 засідання Комісії. Міністерство соціальної політики як центральний орган виконавчої влади не 
виконує повною мірою своєї координаційної функції в системі центральних органів виконавчої 
влади з питань забезпечення прав дітей. Як приклад, відсутність координації дій під час реалізації 
реформи деінституціоналізації призвела до розбалансованості кроків окремих відомств і 
кардинально відмінної ситуації з реалізацією реформи в регіонах. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 526-р схвалено 
Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 
2017–2026 роки і затверджено план заходів з реалізації першого етапу Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. Результати 
першого етапу засвідчили незначне зменшення кількості дітей у закладах інституціонального 
догляду системи МОН і Мінсоцполітики та збільшення чисельності дітей у закладах системи МОЗ. 
Не проаналізовано результатів впровадження першого етапу реформи, не затверджено 
урядового плану заходів щодо впровадження другого етапу. 
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Повільно розвивається така форма догляду за дітьми, як патронат. Попри впровадження на 
законодавчому рівні 2016 року цієї форми, на кінець 2019 року в Україні створено всього 106 
патронатних сімей. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 268 затверджено Порядок 
надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Утім, 
дотепер не передбачено державних гарантій і соціальної допомоги цій категорії дітей. 

Виконання Плану дій 
Планом дій у цій сфері передбачено 81 захід, спрямований на досягнення очікуваних результатів 
за напрямом забезпечення прав дитини. З них повністю виконано – 28 (34%), виконано частково 
чи виконання триває – 15 (19%), не виконано – 38 (47%). 

Вчасно виконано в переважній більшості пункти, що стосуються розроблення і 
прийняття нормативно-правових актів. Проте аналіз виконання свідчить про те, що це 
стосується тих актів, проєкти яких на момент затвердження Стратегії вже було 
розроблено і внесено на розгляд уряду чи парламенту України. 

Для прикладу можна навести швидке виконання таких заходів. На виконання підпункт 2 пункту 68 
(розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України змін до законодавства щодо 
наставництва над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які 
виховуються в інтернатних закладах, для їх соціалізації та підготовки до самостійного життя), 
реалізація якого запланована на IV квартал 2016 року, 8 вересня 2016 року прийнято Закон 
України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». На виконання 
підпункту 3 пункту 68 (розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 
законопроєкту про внесення змін до Сімейного кодексу України і прийняття нормативно-
правового акта щодо запровадження патронату над дітьми та послуг із сімейного патронату як 
альтернативи послугам притулку, центрам соціально-психологічної реабілітації, інтернатам), 
реалізація якого запланована на IV квартал 2017 року, відповідний закон прийнято Верховною 
Радою України 16 жовтня 2016 року. Те саме спостерігається щодо підпунктів 6, 7 пункту 68, 
підпункту 1 пункту 69, підпунктів 8, 9 пункту 70, підпункту 1 пункту 72. 

Попри позицію уряду не можна вважати виконаними підпункти 1, 8 пункту 66, підпункт 2 пункту 
70, підпункт 4 пункту 71, підпункт 5 пункту 74, підпункт 7 пункту 79 та підпункт 1 пункту 80 Стратегії, 
оскільки заходи з виконання не відповідають завданням та індикаторам досягнення. Для 
прикладу, відповідно до підпункту 7 пункту 79 заплановано внесення змін до статистичних 
маркерів для здійснення моніторингу причин і наслідків реалізації загроз безпеці дитини. 
Індикатором досягнення за цим заходом було внесення змін до протоколів дій педіатрів, лікарів 
швидких, дільничних, поліцейських та ін. Натомість як виконання цього підпункту зазначено 
прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 268 про затвердження 
Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

Деякі пункти можна визначити як такі, що не могли бути виконані через некоректність 
формулювання завдань. Це стосується підпункту 5 пункту 66 щодо розроблення законопроєкту 
про Національний банк даних щодо дітей. В Україні проживає більш як 7,5 млн дітей. Незрозуміла 
мета створення такого банку та інформація, яку планували до нього вносити. Проте індикатор 
досягнення заходу сформульовано як поліпшення міжвідомчої взаємодії, забезпечення 
уникнення дублювання, можливість оптимального надання різних видів допомоги і підтримки. 

Практично не виконаними залишилися завдання, передбачені для створення сприятливих умов 
життєдіяльності дітям, які мають порушення розвитку, підтримки сімей, в яких виховують таких 
дітей, запобігання відмовам батьків від дітей, які мають порушення розвитку, а також зменшення 
інвалідизації дитячого населення. Так, з 11 заходів виконано 2, а за 2 терміни виконання ще не 
настали. Окрім того, розроблення Міністерством охорони здоров’я України нормативно-
правового акта з реалізації пілотного проєкту щодо впровадження практики надання послуг 
раннього втручання, запланованого на І квартал 2016 року, виконано несвоєчасно 
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(розпорядження КМУ від 22.05.2019 № 350-р «Деякі питання реалізації пілотних проєктів стосовно 
впровадження практики надання послуг раннього втручання для дітей»). 

Наразі не визначено національних і регіональних координаторів з питань створення, 
функціонування та розвитку в Україні єдиної системи надання послуг раннього втручання, їх 
завдань і повноважень. Це своєю чергою призводить до зволікання у розробленні стратегії та 
концепції впровадження системи послуг раннього втручання в Україні. Не розроблено також 
Типове положення про заклад (центр) раннього втручання, порядок раннього виявлення у дітей 
відставання та порушення розвитку, надання відповідних послуг для забезпечення розвитку 
дитини, збереження її здоров’я та життя. Відсутній гнучкий механізм фінансування послуг 
раннього втручання, зокрема на базі закладів різних форм власності тощо. 

Пріоритети 

• Увідповіднення національного законодавства до міжнародних документів. Зокрема до 
положень Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей 
у збройних конфліктах, Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо 
процедури повідомлень, Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації 
та сексуального насильства (Ланцаротська конвенція). 

• Ратифікація Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення 
(Гаазька конвенція від 29.05.1993) та імплементація її положень у національне законодавство. 

• Удосконалення законодавства щодо функцій із забезпечення прав дитини в умовах 
децентралізації влади. 

• З урахуванням процесів, які відбуваються на місцевому рівні у зв’язку із впровадженням 
реформи децентралізації влади, актуальним є прийняття Державної соціальної програми 
підтримки сім’ї для мінімізації ризиків виходу дитини із сімейного середовища, потрапляння в 
заклади інституціонального догляду чи заклади пенітенціарної системи. 

• Аналіз ефективності реалізації першого етапу Національної стратегії реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки. 

• Аналіз впливу реформ (деінституціоналізації, освіти, охорони здоров’я, децентралізації), що 
одночасно проводять в Україні на забезпечення прав дитини та прийняття заходів, 
спрямованих на мінімізацію ризиків негативних наслідків такого процесу. 

• Розроблення та прийняття порядку реагування на факти домашнього насильства, вчинені 
стосовно дітей і за участі дітей. 

• Удосконалення системи обміну даними у сфері захисту прав дітей. 
• Посилення координації між центральними органами виконавчої влади з питань забезпечення 

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

Структурні: 25% Процесу: 12,5% Результату: 12,5% Загалом: 18% 

 

Фактично з моменту прийняття документа не було виконано більшість завдань, прописаних у 
Стратегії. Зокрема впровадження заходів інтеграції в українське суспільство осіб, які звернулися 
за міжнародним захистом в Україні (шукачі захисту) та які перебувають у процедурі визначення їх 
як біженців чи осіб, які потребують додаткового захисту, залишається одним з найгостріших і 
невирішених питань. Умов для такої інтеграції не створено, оскільки це потребує напрацювання 
відповідного законодавчого підґрунтя. 

Зроблено певні кроки щодо врегулювання питання про статус особи без громадянства. Так, 
розроблено проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
визнання особою без громадянства № 2335 від 29.10.2019, ухвалений парламентом у 
першому читанні. 

Виконання Плану дій 
Відповідно до інформації Міністерства юстиції за цим напрямом 15 заходів виконано, не виконано 
– 6, перебуває у стані виконання –21. 

Щодо проблемних питань варто звернути увагу на такі напрями: 

Немає жодної ефективної державної програми та відповідних центрів з інтеграції в українське 
суспільство осіб, визнаних в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, 
іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні. Незважаючи 
на великий запит шукачами захисту, ці особи таки не мають доступу до вивчення української мови, 
культури країни тощо. Цю допомогу надають за рахунок недержавних організацій і благодійних 
фондів. Фактично відбувається умисна маргіналізація цих осіб замість надання можливості 
інтегруватися в суспільство, відповідно не забезпечуючи правове поле та зміни до чинного 
законодавства, без яких процес інтеграції не можна впровадити у тому вигляді, як це 
впроваджують у державах ЄС. 

Закріпивши статус особи без громадянства 2019 року, Україна наблизилася ще на один крок до 
виконання конвенції ООН з подолання безгромадянства. Проєкт Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства № 2335 від 
29.10.2019 прийнято за основу, наразі триває підготовка до другого читання. Запропоновано 
внести зміни до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» й інших 
законів і створити державну процедуру визначення особи без громадянства, що дасть змогу 
особам без громадянства законно перебувати на території України, отримати документ, що 
підтверджує їхній юридичний статус, набути й мати змогу реалізовувати той обсяг прав та 
обов’язків, який передбачено законодавством України. 

Варто звернути увагу на Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
питань громадянства» № 2590 від 12.12.2019. Зокрема зміни стосуються набуття громадянства 
особи за народженням і територіальним походженням. Викладені в законопроєкті положення 
оминають тих осіб, які народилися на території України після 24.08.1991 року та не можуть набути 
громадянство України за народженням, а саме за ст. 7 Закону України «Про громадянство України». 
Таким чином, особа, народжена після 24.08.1991 від осіб, які на момент її народження нелегально 
проживали на території України і не мали документів, що посвідчують особу, не може оформити 
паспорт громадянина України. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67217,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67217
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67217
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67632
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До шукачів захисту операції МВС «Мігрант» вчиняють незаконні дії, такі як незаконне позбавлення 
волі без будь-якого рішення компетентного органу. 

Інформаційні кампанії діють ситуативно, та їх, звісно, роблять за рахунок міжнародних партнерів і 
НДО, територіальне покриття залежить від фінансування та специфіки регіону. Зазвичай це 
центральна частина України, східні регіони, на західній частині їх майже немає. 

Запропоновано новий Проєкт Закону України «Про надання захисту іноземцям та особам без 
громадянства», яким запропоновано: систематизувати форми національного та міжнародного 
захисту, удосконалити та розширити понятійно-категоріальний апарат законодавства у сфері 
надання захисту іноземцям та особам без громадянства, вирішити інтеграційні питання. 

Прийняття до громадянства України для осіб, які потребують додаткового захисту в Україні, не 
передбачено Законом України «Про громадянство України». Питання потребує законодавчого 
врегулювання через внесення відповідних змін до Закону України «Про громадянство України». 
Особи, які потребують додаткового захисту в Україні, на відміну від біженців, позбавлені цього 
права, незважаючи на те, що вступають в офіційний шлюб з громадянами України, мають спільних 
дітей – громадян України та проживають в Україні понад 3 і більше років. 

З огляду на неможливість виконання заходу Плану дій, спрямованого на вирішення питання 
надання житла біженцям, через пріоритетність вирішення питань ВПО та відсутність відповідного 
законодавства й ресурсів у фонді соціального житла проблеми з розміщенням визнаних біженців 
вирішують за рахунок ПТРБ (Яготин), який наразі переповнений і не може задовольняти реальні 
потреби та запити. 

Питання в тому, що найчастіше через вину державних органів такі питання, як тривалість 
державної міграційної процедури; завантаженість судів численними оскарженнями рішень 
державної міграційної служби; тримання осіб у ПТПІ понад встановлені законом строки та судові 
тяганини щодо ідентифікації цих осіб у комплексі призводять до того, що особа перебуває на 
території України досить тривалий час. Ці особи не мають можливості повернутися в країну свого 
походження та змушені кілька разів проходити стадії міграційної процедури визначення як 
біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, у зв’язку з відсутністю в чинному 
законодавстві іншої альтернативи. Після остаточної відмови Державної міграційної служби та 
Верховного Суду вони залишаються нелегально на території України без будь-якого документа, 
починаючи маргіналізувати в українському суспільстві. Це питання потрібно вирішувати на 
законодавчому рівні через визначення саме статусу осіб, які перебувають на території України 
більш як 5 років. Держава повинна дати змогу та альтернативний вибір для цих осіб у вигляді 
спеціального юридичного статусу та неухильного дотримання принципу non refoulement. 

Позитивним є те, що представник служби у справах дітей за сприяння представника 
територіального органу Державної міграційної служби України невідкладно забезпечує вжиття 
заходів для тимчасового влаштування такої дитини. 

Пріоритети 

1. Соціальна інтеграція 

Соціальна інтеграція та доступ до неї залишається одним з найважливіших елементів з огляду на 
те, що за 2016–2020 роки фактично не було нічого зроблено в цьому напрямі. 

Доступ до інших соціальних прав шукачів захисту: 

• освіта для шукачів захисту залишається проблематичним питанням через відсутність 
документа, що посвідчує особу. Навіть у разі закінчення вишу особа не має змоги отримати 
диплом, а лише довідку про те, що вона була слухачем відповідного курсу. Ситуація може 
змінитися в разі внесення довідки про звернення за захистом до переліку документів, які 
посвідчують особу; 

• медичні послуги для шукачів захисту наразі недоступні на безоплатній основі і їх надають 
лише за умови компенсації державі повної вартості наданих медичних послуг відповідно до 

https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-zakonu-ukrajni-pro-nadannya-zaxistu-inozemczyam-ta-osobam-bez-gromadyanstva.htm
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Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». 
Таким чином, медичні послуги для осіб, які звернулися за захистом, недоступні, беручи до уваги 
відсутність фінансової підтримки державою; 

• працевлаштування для шукачів захисту досі залишається невирішеним питанням. З 
практичного погляду воно не можливе й не цікаве для українського роботодавця. За період з 
1 січня 2019 донині жоден роботодавець не звернувся до територіальних центрів зайнятості 
населення для працевлаштування шукачів захисту. Не створено жодних умов ані для 
заохочення роботодавців, ані для шукачів захисту для полегшення процедури 
працевлаштування, тим самим ринок тіньової праці збільшується замість впровадження 
легальних робочих механізмів і прив’язки до офіційного оподаткування. Полегшення доступу 
осіб, які звернулися за захистом (шукачів захисту), до офіційного працевлаштування через 
скасування обмежень і заборон (таких, як дозвіл на працевлаштування та/чи вимога про 10 
мінімальних заробітних плат для оформлення дозволу на працевлаштування) і створення 
правових умов для такого працевлаштування (створення режиму сплати податків і зборів для 
таких осіб, виплати їм заробітної плати, соціального страхування тощо. Зокрема для цього 
варто говорити про потребу додати до переліку окремих категорій іноземців, які претендують 
на працевлаштування, і «осіб, які звернулися за захистом» для цілей ч. 3. ст. 421 Закону України 
«Про зайнятість населення». 

2. Вдосконалення законодавства 

Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», 
зокрема прийняття нового закону; Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства»: 

• доступ до процедури захисту в транзитних зонах (аеропорти). Впровадження на 
законодавчому рівні належних умов для звернення за захистом в умовах транзитної зони 
(справа АМУР проти Франції (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57988); 

• натуралізацію осіб, які потребують додаткового захисту в Україні, не передбачено 
Законом України «Про громадянство України». Питання потребує законодавчого 
врегулювання через внесення відповідних змін до Закону України «Про громадянство 
України». Особи, які потребують додаткового захисту в Україні, на відміну від біженців, 
позбавлені цього права попри те, що вступають в офіційний шлюб з громадянами України, 
мають спільних дітей – громадян України та проживають в Україні більш як 3 і більше років. Крім 
цього, ці особи є офіційними платниками податків до державного бюджету України та 
вкладають гроші саме в економіку України; 

• міграційна амністія та впровадження «толерованого статусу» для осіб, які не можуть 
повернутися в країну свого походження, але вже вичерпали всі державні процедури, зокрема 
судові, дотримання принципу невислання (non-refoulement). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57988
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Забезпечення прав учасників антитерористичної операції 
 

Структурні: 75% Процесу: 31% Результату: 58% Загалом: 52,5% 

 

Статус учасника бойових дій надано більш як 421 тис. осіб (з них близько 370 тис. внаслідок участі 
в АТО/ООС), ще близько 20 тис. осіб – особам з інвалідністю внаслідок війни та 161 тис. осіб зі 
статусом член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни. І хоча соціальну підтримку цим 
категоріям надають у формі пільг і послуг, які в середньому становлять 36 різних гарантій для 
кожної з категорій, більшість з них не відповідають реальним потребам ветеранів і не сприяють 
соціальному захисту. Тому завдання щодо автоматизації та оптимізації процесів надання пільг 
ветеранам залишається вкрай важливим. Крім того, виконання цього завдання дасть змогу 
зрозуміти, які пільги є найбільш запитаними серед ветеранів, а які потребують актуалізації. 

Важливий крок держави – визнання внеску добровольців у захист незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України. Це завдання виконано 2019 року, а саме прийнято Закон № 329-
IX. До цього суб’єктами права законодавчої ініціативи було зареєстровано 20 законопроєктів, які 
мали на меті вирішити проблему з наданням статусу учасника бойових дій добровольцям. 

Загалом структурні індикатори свідчать про явні зрушення у сфері соціального захисту ветеранів 
війни, однак показники процесу демонструють низький рівень виконання норм, що очевидно 
пов’язано з відсутністю системності нормативно-правового регулювання соціального захисту 
учасників АТО/ООС. 

Виконання Плану дій 
Планом дій було передбачено 3 пункти, які містять 15 заходів і стосуються забезпечення прав 
учасників антитерористичної операції. Із цих заходів виконано лише 6. Крім того, абстрактне 
формулювання заходів дає змогу уникнути реального виконання. Наприклад, індикатором 
виконання більшості передбачених заходів є формулювання «подано на розгляд КМУ 
законопроєкт». 

Серед виконаних: 

1) розроблення та подання на розгляд КМУ законопроєкту щодо обов’язкового зупинення 
виконавчого провадження на час проходження військової служби під час мобілізації на 
особливий період. Відповідні зміни до Закону України «Про виконавче провадження» внесено 
2016 року; 

2) розроблення та подання на розгляд КМУ законопроєкту щодо надання статусу учасника 
бойових дій добровольцям. Закон, який дав змогу отримати УБД добровольцям, набрав чинності 
1 січня 2020 року та був розроблений громадськістю; 

3) розроблення проєкту постанови КМУ щодо компенсаційних виплат з інвалідності 
добровольцям і членам сімей загиблих добровольців. У квітні 2016 року було затверджено 
необхідну постанову; 

4) внесення змін до законодавства та розроблення нормативно-правових актів щодо прозорої та 
деталізованої процедури надання і позбавлення статусу учасника бойових дій. Такий порядок 
передбачено постановою КМУ від 20 серпня 2014 року № 413. 2016 року в постанову внесено 
низку змін, які дали змогу деталізувати процедуру надання та позбавлення статусу учасника 
бойових дій; 

5) розроблення проєкту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2015 р. № 200» щодо забезпечення учасників антитерористичної операції 
санаторно-курортним лікування. Із наведеного незрозуміло, в чому мали полягати зміни. Однак 
варто зауважити, що зміни до постанови КМУ від 31 березня 2015 року № 200 від серпня 2016 року 
вносили шість разів. Зокрема 2017 року внесено зміни, які дали змогу особі самостійно обрати 
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санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до управління соцзахисту, де перевіряють 
заклад на відповідність встановленим вимогам. Після перевірки укладають тристоронню угоду, на 
підставі якої передбачено безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за 
надані послуги; 

6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроєкту для 
врегулювання питання соціального захисту осіб, які брали участь у проведенні 
антитерористичної операції у складі добровольчих формувань. Відповідні зміни внесено Законом 
№ 1683-VIII від 18.10.2016 року. 

Із 6-ти виконаних завдань, три стосуються добровольців і виконані завдяки активній адвокації 
самими добровольцями, які у складі добровольчих формувань брали участь у захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також профільних громадських 
організацій. 

Ще один захід на дату затвердження Стратегії вже виконано. 

Решта важливих заходів залишаються невиконаними здебільшого через абстрактне 
формулювання. 

Пріоритети 
Враховуючи відсутність комплексного документа на 6-му році збройного конфлікту на Сході 
України, який би містив всі дієві програми підтримки ветеранів, важливим є затвердження 
національної стратегії підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей. Загальнодержавна стратегія 
включатиме типові програми підтримки у всіх областях з однаковим фінансуванням, що дасть 
змогу забезпечити належний рівень підтримки ветеранів незалежно від регіону. Національна 
стратегія міститиме заходи, спрямовані на формування шанобливого ставлення до ветеранів 
війни та їхніх сімей. 

Важливо запровадити єдиний електронний реєстр ветеранів в Україні. За допомогою реєстру 
здійснюватиметься облік актуальних потреб усіх ветеранів. Реєстр функціонуватиме як 
автоматизована система адміністрування пільг, що дасть змогу оптимізувати надання послуг 
ветеранам. 

Крім того, актуальне завдання – розроблення та прийняття проєкту закону про внесення змін до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо актуалізації 
видів державної підтримки для ветеранів відповідно до їхніх потреб. 
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Захист прав внутрішньо переміщених осіб 
 

Структурні: 50% Процесу: 44% Результату: 67% Загалом: 52% 

 

На сьогодні структурні індикатори відображають створення бази для досягнення стратегічної 
мети. Зокрема схвалено Стратегію інтеграції ВПО, надано право реалізації виборчих прав, 
передбачено безоплатну правову допомогу та ін. 

Проте індикатори процесу і результату виявили середній показник зрушень щодо забезпечення 
ВПО належним захистом (отримання безоплатної правової допомоги, звернення до 
Уповноваженого ВРУ з прав людини), зайнятості (зокрема компенсації витрат роботодавця) та ін. 
Такі показники переважно базуються на сталості роботи інституцій. Своєю чергою такі напрями, 
як соціальне та пенсійне забезпечення, надалі дискримінаційні. 

Основною проблемою залишається відсутність стратегічних планів за кожним із напрямів 
(зокрема житлових програм), не підкріплення заходів належним фінансуванням, слабка 
поінформованість, кадровий голод і слабка залученість. 

Таким чином, за цим напрямом зафіксовано досягнення низки важливих результатів, що наразі треба 
розглядати як основу для впровадження або реалізації наступних завдань відповідно до мети  

Виконання Плану дій 
Щодо задоволення життєво необхідних потреб внутрішньо переміщених осіб варто 
зазначити: визначені Планом заходи виконано, проте створення профільного Міністерства 
(упродовж останнього року було об’єднане з Міністерством у справах ветеранів і надалі 
роз’єднане й перейменоване в Міністерство реінтеграції), зміни до Постанови, що регулює 
порядок здійснення щомісячної адресної допомоги, не відображають життєво необхідних 
потреб ВПО. 

Своєю чергою важливе не просто закріплення комплексних заходів з підтримки та адаптації 
ВПО, а й належне фінансування таких заходів, що у зазначений період не були передбаченими у 
державному бюджеті в належному на те розмірі. Лише з 2017 року починають впроваджувати 
житлові програми, що охоплюють ВПО як цільову категорію. Фінансування таких програм, 
зокрема програм, впроваджених Держмолодьжитло та програм тимчасового житла, 
впроваджуваних у межах субвенції з державного бюджету місцевому в розмірі 70 на 30, не 
покривають запиту та на 2020 рік зменшено або не продовжено взагалі. Проблемними 
залишаються місця компактного поселення, в окремих з яких виникають системні проблеми з 
доступом до основних потреб громадян. Попри закріплення наприкінці 2019 року можливості 
голосувати на місцевих виборах, ВПО надалі не можуть користуватися всіма інструментами 
локальної демократії (участь у Загальних зборах, подання електронних петицій, бюджет участі, 
інших) та не є членами територіальної громади, що свідчить про неможливість повної інтеграції. 

Попри декларування принципу недискримінації в наданні освітніх, медичних, 
адміністративних та інших послуг, ВПО системно стикаються з порушенням своїх прав і 
неоднаковим застосуванням норм права до себе. Найчастіше такі порушення фіксують під час 
отримання окремих адміністративних послуг, зокрема складності в отриманні документів, що 
посвідчують особу та підтверджують громадянство, відновленні водійських посвідчень, 
документів, що посвідчують право власності, інших документів. 

Проте найбільш дискримінаційними залишаються підходи щодо соціального та пенсійного 
захисту ВПО. У 2016–2019 роках уряд України прийняв низку нормативно-правових актів, які 
впроваджують дискримінаційні підходи до ВПО, зокрема перевірки за місцем фактичного 
проживання в порядку призначення та контролю за здійсненням соціальних виплат і пенсій, 
перевірки за списками «СБУ», потреби в оформленні електронного пенсійного посвідчення, 
можливості отримання виплат виключно через єдиний державний банк АТ «Ощадбанк» з 
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обмеженнями щодо користування онлайн. Уряд досі не розробив порядок виплати 
заборгованості за минулий період, що було передбачено змінами від квітня 2018 року. Основну 
частину таких положень оскаржено в судовому порядку, проте рішення судів донині не виконано, 
що свідчить про низьку зацікавленість у вирішенні цього питання виходячи з фінансових витрат. 

У зв’язку із зазначеним (відсутність єдиної житлової політики, припинення виплат допомоги та 
пенсії та ін.), багато громадян змушені повернутися до місць свого постійного проживання на ТОТ 
або системно перетинати лінію зіткнення, звертаючись надалі до органів державної влади 
України як ВПО. Подібне є зворотним індикатором визначеного в Національній стратегії завдання 
про створення умов для добровільного повернення внутрішньо переміщених осіб на їхнє 
попереднє постійне місце проживання. План виконання цього заходу відсутній. 

Треба зазначити, що в достатньо короткий період держава успішно запровадила ефективні 
механізми сприяння реалізації та відновленню прав і свобод ВПО, зокрема зростає кількість 
ВПО, які звертаються та отримують безоплатну вторинну правову допомогу. Проте вкрай 
важливим є стабільність кадрів системи БПД і постійне підвищення їхньої кваліфікації щодо 
законодавства у сфері внутрішнього переміщення. 

Надалі щодо актів з прав внутрішньо переміщених осіб не проводять експертиз на 
відповідність Керівним принципам ООН з питань переміщення всередині країни, оскільки 
єдиного підходу оцінки проектів досі не впроваджено. 

Повною мірою не впроваджено також стандартів соціальної роботи з ВПО та включення ВПО як 
окремої вразливої категорії під час формування стратегій і документів у різних сферах. 

Пріоритети 

• Враховуючи те, що Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб і впровадження 
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення та плану заходів на її виконання 
схвалено до 2020 року, потрібно розробити та прийняти нову на період 2021–2025 років, а 
також Плану заходів на її виконання, передбачивши належний рівень фінансування його 
реалізації. 

• Вирішення потребує питання соціального та пенсійного забезпечення через відокремлення 
отримання пенсії та соціальних виплат, не пов’язаних з внутрішнім переміщенням, від 
необхідності отримувати довідку про взяття на облік ВПО, скасувати Постанову КМУ № 365, 
реалізація якої призводить до обмеження права на соціальний захист ВПО, і відновити виплату 
недоотриманих сум за минулий період. 

• Здійснення реформи системи реєстрації̈ місця проживання в Україні потребує врахування 
інтересів мобільних всередині країни громадян, зокрема ВПО, з урахуванням права на 
збереження зв’язків із покинутим місцем проживання та включення ВПО у громади з правом 
використання всіх інструментів локальної демократії. 

• Важливою є розробка національної політики щодо реалізації житлових прав ВПО, компенсації 
за пошкоджене/зруйноване житло та планів заходів з їх виконання, включаючи системне 
фінансування. 

• Потребують розробки відповідні заходи реагування для забезпечення повного, рівного та 
недискримінаційного доступу до медичної, психологічної реабілітації та соціальної 
реінтеграції дітей, які постраждали від конфлікту та дорослого населення. 
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Вжиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які 
проживають на тимчасово окупованій території України 
 

Структурні: 0% Процесу: 37,5% Результату: 25% Загалом: 21% 

 

Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (№ 2268-VIII) від 
18.01.2018 року передбачено, що будь-який акт, виданий у зв’язку з діяльністю збройних 
формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій і 
Луганській областях недійсний і не створює жодних правових наслідків, крім документів, що 
підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у тих 
областях, які додають відповідно до заяви про державну реєстрацію народження особи та заяви 
про державну реєстрацію смерті особи. Фактично ця норма передбачає адміністративну 
(позасудову) процедуру державної реєстрації актів цивільного стану – народження та смерті на 
окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Проте ця норма на практиці не діє, 
оскільки у підзаконні акти, що стосуються процедури реєстрації актів цивільного стану, досі не 
внесено відповідних змін. Крім того, встановлена Законом №2268-VIII можливість позасудового 
визнання фактів народження та смерті не передбачає подібної процедури для тимчасово 
окупованої території АР Крим і Севастополя. 

Фактично облаштування КПВВ «Каланчак» і «Чонгар» проведено наприкінці 2019 року та на 
початку 2020 року. Проте зараз не вирішено питання передачі на баланс тимчасових споруд на 
адмінкордоні, забезпечення регулярного сполучення між населеними пунктами та КПВВ, 
проведення ремонтних робіт асфальтового покриття та довезення працівників до робочих місць. 
Проаналізувати ефективність роботи сервісної зони немає змоги, оскільки вони запрацювали у 
лютому 2020 року. 

Від 2016 року діє спрощена судова процедура підтвердження фактів, які мають юридичне 
значення, а саме народження та смерті на тимчасово окупованих територіях. Спрощення 
розгляду полягає в тому, що заяви про встановлення факту смерті або народження можна 
подавати до будь-якого суду і розгляд таких справ відбувається невідкладно. Проте практика 
розгляду справ свідчить, що судова процедура має низку суттєвих вад. Зокрема це тривалість 
розгляду (справи розглядають від кількох днів до місяців), необхідність попередньо отримати 
відмову РАЦС, вартість (сплата судового збору, оплата послуг адвокатів, нотаріусів, проїзд і 
необхідність кількох виїздів заявників). 

Виконання Плану дій 
Із передбачуваних 6-ти заходів виконано – 0, не виконано – 4, виконано частково – 1, у стані 
виконання – 1. 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження адміністративної процедури державної реєстрації фактів народження та смерті, 
які відбулися на тимчасово окупованих територіях України», розроблений МТОТ у співпраці з 
національними та міжнародними організаціями, впродовж 2018–2019 років не знаходить 
підтримки у Міністерстві юстиції України, оскільки його представники вважають, що 
адміністративну процедуру вже розроблено (прим.: маються на увазі зміни до Порядку 
підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я, затвердженого 
постановою КМ України від 9 січня 2013 р. № 9). 

На 2019 рік не розроблено та не подано на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт закону про 
визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про вільну економічну зону “Крим”». 
Зокрема, виконавцем цього заходу визначено Державну службу України з питань Автономної 
Республіки Крим та Севастополя, яка вже припинила свою діяльність (прим.: фактичним 
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виконавцем є МТОТ до реорганізації 2019 р.). Крім того, за результатами проведення Комітетських 
слухань у квітні 2018 року на тему: «Стан реалізації Національної стратегії у сфері прав людини 
щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово 
окупованих територіях України, звільнення заручників та відновлення їхніх прав» Комітет з прав 
людини та національних меншин надав рекомендації для Верховної Ради України визнати таким, 
що втратив чинність, Закон України «Про створення вільної економічної зони “Крим” та 
особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», 
розробити та прийняти закон про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово 
окупованій території. Інформація про напрацювання робочої групи при Комітеті з питань 
податкової та митної політики Верховної Ради України 2018 року відсутня. Інформація щодо 
внесення відповідних змін до діючого законодавства або розробки проєкту Закону України «Про 
визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про створення вільної економічної зони 
“Крим”» відсутня. 

Пріоритети 

• Враховуючи відсутність загального стратегічного документа щодо Криму, потрібно розробити 
та затвердити Державну стратегію деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим та Севастополя. 

• Окрім того, залишаються невирішеними питання щодо скасування Закону України «Про 
створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної 
діяльності на тимчасово окупованій території України» (а саме виключення положень, що 
регулюють реалізацію прав жителів тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя), 
спрощення порядку перевезення особистих речей громадян через адміністративний кордон 
з Кримом, впровадження адміністративної процедури встановлення фактів 
народження/смерті на такій території. 
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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 повноваження 
 

Структурні: 0% Процесу: 33% Результату: 38% Загалом: 14% 

 

Проміжна оцінка результатів реалізації Національної стратегії у сфері прав людини в частині 
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 (наразі – тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей і лінії зіткнення) свідчить, що окреслених 2015 року цілей в 
основній своїй масі не досягнуто. Крім того, фактично Стратегію реалізують через відповідний 
План заходів, які в цьому блоці не повною мірою відповідають Стратегії. Так, зокрема, тут взагалі 
немає заходів, спрямованих на відновлення доступу таких громадян до правосуддя, забезпечення 
розслідування злочинів, вчинених у відповідних населених пунктах Донецької та Луганської 
областей. Як наслідок, запропоновані індикатори оцінки виконання Стратегії не повною мірою 
відповідають заходам, реалізованим на виконання Стратегії. 

Щодо досягнення стратегічної цілі у сфері реалізації права на соціальний захист мешканців ТОТ 
не створено механізму отримання пенсії та інших соціальних виплат мешканцями окупованих 
територій без необхідності взяття їх на облік ВПО. Таке становище суттєвим чином впливає на дані 
щодо кількості ВПО в Україні, змушує пенсіонерів з ТОТ регулярно (раз на 60 днів) перетинати 
лінію розмежування, щоб запобігти скасуванню довідки ВПО, а відтак і всіх виплат. 

Не відбулося також прогресу у розробленні та впровадженні адміністративної позасудової 
процедури реєстрації фактів народження та смерті, які відбулися на ТОТ. Звичайно, внесення змін 
до ЦПК у частині спрощення судової процедури – позитивний крок, утім, недостатній для того, 
щоб забезпечити реєстрацію всіх фактів народжень і смертей на ТОТ. Як результат, не більше 37% 
дітей, народжених на ТОТ Донбасу, мають свідоцтва про народження державного зразка. 
Безумовно, питання отримання документів набагато ширше і стосується і паспортних документів, 
і документів про освіту. Воно тісно пов’язане і з питанням перетину КПВВ, отриманням 
адміністративних послуг, транспортною інфраструктурою тощо. Утім, у цих сферах також 
суттєвого прогресу не відбулося. 

Водночас за п’ять років з’явилися нові питання, які мають бути окреслені як стратегічні цілі. 
Зокрема це питання деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, запровадження 
підходів перехідного правосуддя для забезпечення переходу від конфлікту до миру та ін. 

Виконання Плану дій 
Планом заходів було передбачено виконання 12 заходів у сфері 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 (наразі – тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і лінії 
зіткнення). Із 12 передбачених заходів виконано лише 4. 

Ще 2017 року громадські організації виступили з ініціативою внесення змін до Плану дій загалом 
через незадовільне або формальне виконання заходів. Крім того, існувала нагальна потреба в 
проведенні ревізії заходів, передбачених Планом, на відповідність їх стратегічним цілям у сфері 
прав людини. Особливо важливо це було в контексті створення 2016 року Міністерства з питань 
тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, якого не було серед 
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виконавців Плану заходів у частині, що стосувалася нових викликів. Утім, попри спільну роботу 
ЦОВВ і громадських організацій, цих змін так і не було внесено. Відтак можна констатувати, що 
заходи Плану подекуди нерелевантні викликам сьогодення, не відповідають наявним актам 
законодавства і завданням, які стоять перед українською владою та суспільством. 

Відновлення можливості перетинання лінії зіткнення громадським пасажирським 
транспортом. Хоча цей результат не досягнено, за п’ять років порядок перетину лінії зіткнення 
все ж суттєво поліпшився (щоправда, не через виконання Плану заходів, а в рамках інших 
процесів). Заходи було сформульовано у прив’язці до Тимчасового порядку контролю за 
переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах 
Донецької та Луганської областей (затверджений керівником АТО на території Донецької та 
Луганської областей № 415-ог від 12.06.2015), що не було вдалим рішенням, відповідно до позиції 
СБУ. Тимчасовий порядок не є нормативним актом, а рішенням керівника Оперативного штабу з 
управління АТО (законною вимогою, викладеною у письмовій формі), прийнятим відповідно до 
Закону. Крім того, вже в квітні 2017 року було прийнято новий Тимчасовий порядок34. 

Створення належних умов для відновлення соціальних виплат громадянам, які 
проживають у відповідних населених пунктах Донецької та Луганської областей, і вжиття 
заходів до забезпечення їхніх прав на охорону здоров’я та освіту. Міністерство соціальної 
політики не розробило й не запровадило механізму забезпечення пенсійних та інших соціальних 
виплат мешканцям ТОТ Донецької та Луганської областей. Натомість прийнято додаткові 
процедури контролю за пенсійними виплатами. Щодо отримання права на освіту, то 2016 року 
запроваджено спрощену процедуру вступу для дітей з окупованих територій Донбасу і 
населених пунктів, на території яких проводилася АТО. Утім, освітні центри «Донбас-Україна» 
створено на базі закладів освіти, розташованих здебільшого у Донецькій і Луганській областях, а 
отже, діти фактично залишаються на території, на якій відбувається конфлікт. 

Задоволення життєво необхідних потреб громадян України, які проживають у відповідних 
населених пунктах Донецької та Луганської областей. Адміністративної процедури реєстрації 
фактів народження та смерті, які відбулися на ТОТ Донецької та Луганської областей, не 
запроваджено, незважаючи на прийнятий у січні 2018 року Закон України № 226835, який прямо 
передбачає існування такої процедури. 

Забезпечення безпечних умов для добровільного переселення в інші регіони України 
громадян, які проживають у відповідних населених пунктах Донецької та Луганської 
областей. На практиці продовжує існувати дозвільна система перетину лінії зіткнення, однак з 
березня 2019 року дозволи на перетин лінії розмежування діють безстроково. 

Пріоритети 

• Важливий пріоритет – перегляд стратегічних цілей і очікуваних результатів виконання 
Національної стратегії у сфері прав людини, їх конкретизація. І вже на підставі оновленої 
Стратегії потрібно із залученням представників ЦОВВ і громадських організацій, експертів 
розробити План заходів на період до 2023 року. І оновлений варіант Стратегії, і новий План 
заходів мають містити частину, присвячену реінтеграції та деокупації тимчасово окупованих 
територій. Ще одне важливе питання – об’єднання в одному блоці заходів, пов’язаних із 
захистом прав мешканців ТОТ Донецької та Луганської областей, ТОТ АР Крим і Севастополя, 
оскільки відповідно до національного законодавства всі ці території мають статус тимчасово 
окупованих Російською Федерацією. Саме тому мають бути спільні підходи до реалізації прав і 
свобод мешканців цих територій. 

                                                        
34 Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та 
Луганської областей, затверджений наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки 
України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 14.04.2017 № 222-ог. 

35 Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII. 
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• Один з основних пріоритетів у сфері захисту прав мешканців ТОТ – напрацювання Стратегії 
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, 
яка має стати комплексним візійним документом. Крім того, важливим кроком є створення 
національної моделі перехідного правосуддя. 

• Пріоритетними питаннями залишаються запровадження механізму виплати пенсії мешканцям 
ТОТ Донбасу, адміністративної процедури реєстрації фактів народження та смерті, які відбулися 
на окупованих територіях, належне облаштування КПВВ на лінії розмежування (можливо, за 
прикладом КПВВ на адміністративному кордоні з ТОТ Криму, з облаштуванням ЦНАПів), 
запровадження нових підходів до забезпечення реалізації права на освіту мешканців ТОТ. 
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Звільнення заручників та відновлення їх прав 
 

Структурні: 0% Процесу: 25% Результату: 50% Загалом: 31,25% 

 

Перший і найголовніший спосіб звільнення заручників – припинення конфлікту, що триває, та 
анексії АР Криму Російською Федерацією. Неможливо створити ефективну систему звільнення 
заручників доти, доки не завершиться конфлікт (ОРДЛО плюс Крим). Щоразу це нове 
креативне рішення. 

На березень 2020 року у зв’язку з попередньою помилкою і визнання військового конфлікту 
антитерористичною операцією неможливо впровадити в правове поле процедури одночасного 
звільнення осіб (т.зв. обмінів), що, відповідно, ускладнює правове врегулювання цих процесів. 

Однак водночас необхідно врегулювати з правового погляду статус осіб, які з політичних, 
світоглядних чи релігійних мотивів опинилися під вартою на території РФ чи ОРДЛО. 

Стан виконання Плану дій 
Позиція ЦОВВ щодо неналежного списку виконавців, неможливості комплексного законодавчого 
врегулювання питання статусу осіб, незаконно позбавлених волі на тимчасово окупованих 
територіях, а також у Російській Федерації, необґрунтована з огляду на те, що список виконавців 
можна змінити за ініціативою основного виконавця, а також з огляду на те, що такий проєкт Закону 
представники неурядових організацій вже розробили. Проєкт Закону України «Про соціальний і 
правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України» схвалено 
на засіданні робочої групи з питань реінтеграції Донбасу та Криму Комісією з питань правової 
реформи при Президентові України та зараз перебуває на опрацюванні в Офісі Президента 
України для подальшого внесення до парламенту України. 

Щодо розроблення порядку дій з встановлення на території, тимчасово підконтрольній 
незаконним збройним формуванням, місць утримання полонених і позбавлення волі осіб, 
виявлення невпізнаних тіл загиблих, проведення їх ексгумації, надання допомоги в здійсненні 
належного судово-медичного огляду та ідентифікації померлих осіб потрібно звернути увагу на 
ігнорування ЦОВВ чинного Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», який 
передбачає створення спеціальної Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, 
а також створення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Створення 
такого реєстру та збір відповідної інформації, яка дала б змогу скоротити час для ідентифікації тіл 
померлих, – одна з пропозицій МКЧХ для інтенсифікації роботи з пошуку зниклих безвісти осіб. 

Крім того, переговорний процес у рамках Тристоронньої контактної групи треба інтенсифікувати 
в частині обміну тілами загиблих, які попередньо ідентифіковано. Однак для реалізації цього 
завдання потрібно законодавчо встановити процедуру отримання неідентифікованого тіла з 
непідконтрольної Україні території в рамках кримінального процесу, а також встановити статус 
документів, які буде отримано разом з неідентифікованим тілом. 

Щодо розроблення та проведення інформаційної кампанії, спрямованої насамперед на іноземні 
країни, стосовно громадян України, яких насильно утримують у місцях несвободи на території РФ 
і тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим за відсутності належних правових 
підстав, задля тиску на РФ для звільнення ув’язнених, потрібно зазначити, що заходи, проведені 
МЗС України, мали позитивний результат, але не можна погодитися з висновком, що це завдання 
вже виконано, оскільки зазначені в Плані заходи в цьому випадку треба здійснювати постійно для 
досягнення сталого прогресу і кінцевого результату – звільнення тих осіб, які незаконно 
перебувають під вартою на тимчасово окупованих територіях і на території РФ. 

Це стосується і заходу щодо розроблення та впровадження інформаційної кампанії в державі, 
спрямованої на інформування суспільства про співвітчизників, яких насильно утримують у місцях 
несвободи на території РФ і тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим за 
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відсутності належних правових підстав (зокрема створення інформаційного продукту – роликів 
для телебачення і радіо, соціальної зовнішньої реклами, документальних фільмів). Цей захід не 
передбачає можливості повного виконання до звільнення всіх, хто незаконно перебуває під 
вартою на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Відповідно заходи, 
проведені Міністерством інформаційної політики, належні, але виконання має тривати. 

Варто звернути увагу на назву заходу «розроблення критеріїв визнання громадян України такими, 
що ув’язнені на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим за відсутності належних правових підстав», що не відповідає фактичним 
обставинам затримання й утримання під вартою громадян України на території РФ, оскільки 
правові підстави для тримання під вартою містяться в кожній кримінальній справі, але у 
зазначених випадках кримінальне провадження має політичне підґрунтя. 

Потребує уваги захід щодо розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України, іншого 
нормативно-правового акта, у якому передбачено можливість українських правоохоронних 
органів, інших органів, які можуть володіти відповідною інформацією, здійснювати підтримку в 
пошуку та наданні доказів юридичному захисту щодо невинуватості осіб, яких насильно 
утримують у місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим за відсутності належних правових підстав. Він дуже важливий з огляду на те, що 
найчастіше докази невинуватості особи знаходяться в Україні, особливо коли йдеться про 
шпіонаж в інтересах України (докази можуть надати Служба зовнішньої розвідки України, Служба 
безпеки України або відповідні служби Міністерства оборони України), залученість до діяльності 
екстремістських організацій (докази можуть надати Служба безпеки України та Міністерство 
культури України) та ін. Відповідно ЦОВВ мають повернутися до розгляду цього питання для 
підвищення ефективності діяльності адвокатів, які здійснюють захист осіб, яких утримують під 
вартою на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. 

Особливої уваги заслуговують пункти, передбачені розділом 125 Плану, зокрема щодо 
забезпечення права звільнених осіб на першочергове отримання медичної і правової допомоги з 
огляду на ситуацію, яка склалася на сьогодні після звільнення 27 грудня 2019 року 83 осіб з території 
ОРДЛО. Так, якщо 65 осіб отримали належне їм матеріальне відшкодування в розмірі 100 000 грн, 
інші особи з числа звільнених ризикують не отримати такі кошти через зміну складу уряду без зміни 
складу відповідної міжвідомчої комісії. Відповідно звільнені нині громадяни України перебувають у 
стані невизначеності щодо подальшого отримання належної їм грошової компенсації. 

Пріоритети 

• Продовження інформування міжнародних організацій, іноземних держав про ситуацію з 
незаконним триманням під вартою громадян України на тимчасово окупованих територіях 
України та на території РФ – до звільнення всіх вказаних громадян. 

• Створення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і створення Єдиного 
реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, передбачення для цих цілей 
необхідного фінансування. 

• Підтримка прийняття проєкту Закону «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених 
свободи внаслідок збройної агресії проти України» та передбачення необхідного 
фінансування для його ефективної реалізації. 

• Розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України щодо діяльності міжвідомчої 
комісії, яка розглядатиме питання надання матеріальної допомоги особам, звільненим з 
тимчасово окупованих територій України та з території РФ, яким склад комісії буде увідповіднено 
до складу уряду.
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Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини 
 

Структурні: 37,5% Процесу: 37,5% Результату: 25% Загалом: 33% 

 

На рівні держави досі відсутній системний підхід щодо навчання правам людини. Варто вітати 
певні позитивні кроки, пов’язані зі створенням і діяльністю робочої групи з розроблення 
Загальнодержавної програми освіти у сфері прав людини, в результаті чого наразі існує проєкт 
цієї програми, що може бути концептуальною основою для формування державної політики в цій 
сфері. Проєкт програми розроблено за ініціативи та на основі досліджень і рекомендацій 
громадянського суспільства, ґрунтуючись на Всесвітній програмі освіти у сфері прав людини. 

Утім, держава не здійснює жодних подальших кроків, щоб формувати на вже наявних розробках 
державну політику у сфері освіти з прав людини. На державному рівні до створення 
методологічних матеріалів і бази для навчання правам людини ставлення формальне і таке, що 
можна назвати «на вимогу». Звітування в багатьох випадках відбувається за кількістю проведених 
зустрічей і заходів, що ніяк не вказує на просування у створенні методологічної бази. Існують 
епізодичні намагання щодо розроблення методологічної бази навчання правам людини. Бракує 
системності, професійного підходу та фахових моніторингу й оцінки розробок. 

Звіти державних органів щодо аналізу рівня охоплення населення програмами з прав людини ще 
раз змушують звернути увагу на таку прогалину, як відсутність державної політики у сфері прав 
людини. Виражається це у недостатності системного підходу. Навіть звітування відбувається 
радше в сенсі проведених заходів – семінарів, конференцій (яких та скільки). Більшість ініціатив, 
спрямованих на охоплення населення програмами щодо прав людини, залишаються ініціативою 
громадських організацій, а державні органи йдуть на співпрацю з такими ініціативами тоді, коли є 
зовнішнє фінансування (наприклад, міжнародних донорських інституцій). Відсутність державної 
політики, що передбачала б чіткі цілі, результати та програмування дій, не дає підстав домагатися 
і державного фінансування такої діяльності. 

Проблемою є й те, що звіти державних органів ще раз вказують на підміну понять – навчання 
правам людини асоціюється передусім з навчанням правовим дисциплінам, законодавству, що не 
абсолютно тотожно. 

Суттєве охоплення мала програма «Я маю право», що працювала на рівні органів управління 
юстиції із залученням місцевих органів влади та системи безоплатної правової допомоги. Вона 
охоплювала ширше коло питань і радше є прикладом саме правової обізнаності, де навчання 
правам людини було лише одним з аспектів. Варто зазначити, що ця програма мала державне 
фінансування, широке охоплення, велику кількість інформаційних матеріалів, проте іноді 
сприймалася як набір заходів. Не вистачало фахового підходу, системності та методичної 
підготовки на рівні виконавців. 

Важливим кроком було запровадження правових клубів «ПРАВОКАТОР», що може бути одним із 
хороших ресурсів (хабів) у формуванні програм для населення з обізнаності у сфері прав людини. 
Організації Освітнього дому прав людини в межах Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо 
права людини» розробляють і пропонують державі такі інноваційні моделі та практики, як 
«Університет – простір прав людини», «Школа – територія прав людини», методична виставка 
«Кожен має право знати свої права». Працює в усій Україні мережа клубів документального кіно 
про права людини DOCUDAYS UA, що дає змогу порушувати питання прав людини в різних 
куточках держави. Ці ініціативи переважно мають підтримку міжнародних інституцій. Наразі 
потрібна підтримка державою, зокрема фінансова, таких ініціатив. 

Варто зазначити певні зрушення в питаннях навчання правам людини державних службовців. На 
жаль, без наявності єдиної державної політики, але є плани включення у систему підготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців навчання правам людини. Правоохоронні органи 
та Збройні Сили України почали включати до своєї підготовки питання міжнародного 
гуманітарного права. Школа суддів України включає до своїх програм навчання з міжнародного 
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гуманітарного права та міжнародного права прав людини. Позитивним є те, що це робиться у 
співпраці з громадськими об’єднаннями, які мають відповідну експертизу. 

Варто зауважити, що у зв’язку з відсутністю державної політики щодо навчання правам людини не 
визначеним залишається, що саме розуміти під спеціальними навчальними програмами щодо 
прав людини. 

Виконання Плану дій 

Що не виконано та з яких причин 

Не затверджено Загальнодержавну програму з освіти у сфері прав людини. Не розроблено і не 
затверджено Національний план дій з виконання Загальнодержавної програми з освіти у сфері 
прав людини. Через брак рамкових стратегічних документів щодо підвищення рівня обізнаності 
у сфері прав людини та механізмів їх реалізації на сьогодні досі відсутня система освіти з прав 
людини загалом. 

Тематика прав людини ситуативно трапляється в навчальних програмах ЗЗСО, закладів 
професійної, передвищої, вищої освіти та ін. Держава не виконує взяті зобов’язання відповідно до 
Плану заходів з видання й розповсюдження підручників і посібників у галузі прав людини для 
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, збірників актів 
законодавства, а також укомплектування такою правовою літературою бібліотечних фондів. 
Наявні посібники і підручники у сфері прав людини в Україні надруковано в основному коштом 
неурядових організацій, існують в обмеженій кількості у паперових варіантах та електронному 
форматі, їх недостатньо популяризують і не поширюють офіційні органи системи освіти. Учні, 
студенти здебільшого, а подекуди й вчителі не можуть назвати свої права. 

Фрагментарно держава здійснює інформаційно-просвітницьку роботу в освітньому середовищі з 
поширення знань про права людини і основоположні свободи. Відбуваються окремі навчально-
методичні семінари, Міністерство освіти і науки підтримує окремі проєкти неурядових 
організацій. Проте такі дії епізодичні, не мають системного характеру й фактично не впливають 
на зміну ситуації. Доволі часто подібні матеріали містять фактологічні помилки та вкрай 
специфічне тлумачення прав людини. Дії, спрямовані на інформування та популяризацію прав і 
свобод людини в освітньому середовищі здебільшого формальні, що обмежуються переважно 
тижнями (декадами) правових знань, зустрічами з правоохоронцями на предмет кримінальної та 
адміністративної відповідальності дітей і молоді та ін. 

Підготовку педагогів та андрагогів до викладання прав людини системно не здійснюють ані в 
системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, ані у закладах вищої освіти 
педагогічного профілю. Існують поодинокі приклади, що продовжують залишатись ініціативою 
окремих керівників, методистів чи педагогів і мають несистемний характер. Таким чином, фахівців, 
здатних викладати права людини, на сьогодні бракує. 

Відсутня система моніторингу та оцінювання викладання прав людини в освітніх закладах загалом. 

Частково реалізовано заплановані Планом дій заходи щодо навчання військовослужбовців 
предметам «Основи міжнародного гуманітарного права» та «Основи прав людини», а саме 
запроваджено Інструкцію про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у 
Збройних Силах України та видано Міністерством оборони України і Міжнародним Комітетом 
Червоного Хреста посібник «Процес прийняття рішень під час бойових дій». ДСНС розробила 
Методичні рекомендації щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення 
терористичного акту. Водночас системна підготовка з МГП не забезпечується, про наявність 
програм, підготовки, підручників і посібників з основ прав людини для військовослужбовців 
інформація в публічному доступі відсутня. 

Кваліфікаційні вимоги, необхідні для виконання роботи за певною професією, посадою, 
пов’язаною з правотворенням і правозастосуванням, крім спеціальності «Правознавство», 
здебільшого не містять вимог щодо знання міжнародних стандартів у сфері прав людини. 
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Що виконано, в чому прогрес і причини 

На вимогу громадських організацій МОН створила міжвідомчу робочу групу із залученням 
представників громадських організацій з розроблення Загальнодержавної програми з освіти у 
сфері прав людини (Наказ МОН «Про утворення робочої групи з розроблення 
Загальнодержавної програми освіти у сфері прав людини» від 28.12.2017 № 1719), результатом 
діяльності якої стало розроблення проєкту Програми. Документ у процесі підготовки пройшов 
два громадські обговорення, наразі перебуває на доопрацюванні в МОН. 

Органи освіти та юстиції здійснюють заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру 
(семінари, круглі столи, конференції, виставки, лекції, бесіди та ін.). Незважаючи на відзвітований 
результат проведення тижнів права МОН та Мін’юстом, варто зазначити, що якість цих заходів і 
реальний рівень підвищення компетентностей з прав людини здебільшого низькі. Навіть у звітах 
переважно йдеться про правопросвітництво, юридичну обізнаність, знання громадянських прав 
і таким чином зміщується акцент з міжнародних стандартів прав людини на правознавство та 
правову обізнаність громадянських прав та обов’язків. 

Від 2018 року держава почала виконувати взяті зобов’язання щодо включення міжнародних 
стандартів у сфері прав людини до навчальних програм. Так, з 2018/2019 навчального року нова 
навчальна програма з інтегрованого курсу «Громадянська освіта» для 10 класу включає розділ 
«Права і свободи людини», змістовий компонент якої дає змогу сформувати цілісне уявлення та 
необхідні компетентності з прав людини. Загалом ЗУ «Про освіту» затвердив компетентнісний 
підхід і наскрізну методологію викладання стандартів прав людини. Завдяки закріпленню у 
Стандарті початкової освіти наскрізного підходу щодо формування громадянських 
компетентностей тема прав людини знайшла відображення в усіх освітніх галузях початкової 
освіти тією чи іншою мірою. У проєкті Стандарту базової середньої освіти тема прав людини також 
наскрізна у галузі «Історія та суспільствознавство». Проте підготовку вчителів суспільствознавчих 
дисциплін для такого викладання не забезпечено, рівень обізнаності педагогів з прав людини 
залишається низьким, що нівелює попередні досягнення державної політики. 

За останні роки активізувалася діяльність щодо Запровадження регулярного та системного 
проведення інформаційно-просвітницької роботи в суспільстві, зокрема з використанням 
альтернативних засобів спілкування та спрощеної мови, для поширення знань про права і 
свободи людини. До цього долучилися МОН, Мін’юст, Департамент комунікації МВС, Департамент 
комунікації НПУ і Державна міграційна служба. Позитивний результат – відкриття більш як 400 
бюро правової допомоги в усій Україні, які відповідно до Типового положення про бюро правової 
допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги № 26 
від 31.03.2016 року, надають безоплатну первинну правову допомогу та доступ до електронних 
сервісів Міністерства юстиції України, здійснюють активне правопросвітництво на рівні кожної 
територіальної громади та сприяють посиленню правової спроможності на рівні територіальної 
громади. 

Пріоритети 

• Головний пріоритет – розробка державної політики щодо освіти у сфері прав людини в Україні. 
Для цього є все необхідне – за ініціативи громадянського суспільства створено робочу групу;  
група розробила проєкт Загальнодержавної програми навчання правам людини; проєкт 
програми потребує редагування, погодження та імплементації. Наступними кроками потрібно 
буде: 1) розроблення плану дій для реалізації програми та включення програми до державного 
бюджету; 2) розроблення та впровадження системи контролю та індикаторів щодо світського 
характеру освіти; 3) а також включення до кваліфікаційних вимог, необхідних для виконання 
роботи за певною професією, посадою, пов’язаною з правотворенням і правозастосуванням, 
вимог щодо знання міжнародних стандартів у сфері прав людини. 

• Важливо включити до показників, окрім кількісних, якісні, принаймні показники підтвердження 
якості навчання. Зокрема щодо навчання державних службовців доцільно відстежувати 
результати такого навчання взагалі наявністю моніторингу та оцінки. 
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• Не можна також залишати поза увагою організацію та забезпечення якісного, регулярного та 
системного здійснення інформаційно-просвітницької роботи у закладах освіти та суспільстві 
загалом для поширення знань про права і свободи людини. 
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Діаграма 1. Загальна оцінка прогресу імплементації Стратегії за 
напрямами 
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Діаграма 2. Прогрес імплементації Стратегії за індикаторами 
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Додаток 1. Забезпечення права на життя 

Стратегічна мета: 

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

Очікувані результати: 

● створено ефективну систему, спрямовану на забезпечення протидії злочинним діянням проти життя людини, запобігання їм, припинення та покарання за такі 
діяння, відшкодування сім’ям потерпілих; 

● додержуються норми міжнародного права для захисту життя мирного населення на тимчасово окупованій території України; 
● відповідають міжнародним стандартам захисту права на життя умови тримання та поводження з особами у місцях, в яких вони примусово тримаються за судовим 

рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону; 
● створено передумови для зменшення ризиків життю та здоров'ю факторами підвищеної небезпеки. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність 
законодавчого 
врегулювання системи 
виплати 
відшкодування сім’ям 
потерпілих від 
насильницьких 
злочинів 

Джерело: офіційні 
джерела 

Відсутній Закон України 
«Про відшкодування 
збитку жертвам 
насильницьких 
злочинів» 

Відсутній Закон України 
«Про відшкодування 
збитку жертвам 
насильницьких 
злочинів» 

Розроблено 
законопроєкт 

 Жодних зрушень не 
відбулося, законопроєкт не 
було внесено до парламенту, 
що є демонстрацією 
відсутності політичної волі 
просуватися у відповідному 
напрямі 

0 

Реформування роботи 
правоохоронних 
органів і судів, запуск 
роботи ДБР 

Джерело: офіційні 
джерела 

2016 р. прийнято закон  

Державне бюро 
розслідувань, яке має 
розслідувати 
насильницькі злочини, 
вчинені службовими 
особами та 
правоохоронцями 

Реформа 
правоохоронних органів 

ДБР не працює 

Внесено зміни до 
Конституції щодо 
судової реформи, 
прийнято нову 
редакцію Закону «Про 
судоустрій і статус 
суддів»  

27.11.2018 Державне 
бюро розслідувань 
запустило свою 
діяльність 

після виборів 
Президента й нового 
складу ВРУ процес 
реформування судової 
влади та здійснення 
правосуддя 
перезапущено 

 ДБР було створено та почало 
свою роботу 

- результати реформ мають і 
позитивні оцінки (посилання), 
і суттєві критичні зауваження 
(посилання) 

- процеси реформування 
продовжується та перейшли 
на нову фазу зі зміною складу 
державних органів 

https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyustom-rozrobleno-paket-proektiv-zakoniv-u-sferi-kompensatsii-zbitkiv-jertvam-vid-umisnih-nasilnitskih-zlochiniv?fbclid=IwAR3hFFh9eRuNPEc17TwR9_2ROfax8j5NR1NI2kd9rJNzJfD_MXMvcn37b70
https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyustom-rozrobleno-paket-proektiv-zakoniv-u-sferi-kompensatsii-zbitkiv-jertvam-vid-umisnih-nasilnitskih-zlochiniv?fbclid=IwAR3hFFh9eRuNPEc17TwR9_2ROfax8j5NR1NI2kd9rJNzJfD_MXMvcn37b70
https://www.president.gov.ua/documents/5842019-28949?fbclid=IwAR3ueJ0ylU1Q77DbXn9VGOFfDzMAidBqjAnoce8OqCQNCR6Cz_2ByJELC2E
https://www.president.gov.ua/documents/5842019-28949?fbclid=IwAR3ueJ0ylU1Q77DbXn9VGOFfDzMAidBqjAnoce8OqCQNCR6Cz_2ByJELC2E
https://www.president.gov.ua/documents/5842019-28949?fbclid=IwAR3ueJ0ylU1Q77DbXn9VGOFfDzMAidBqjAnoce8OqCQNCR6Cz_2ByJELC2E
https://www.president.gov.ua/documents/5842019-28949?fbclid=IwAR3ueJ0ylU1Q77DbXn9VGOFfDzMAidBqjAnoce8OqCQNCR6Cz_2ByJELC2E
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Реформа судочинства: 
Стратегія 
реформування 
судоустрою, 
судочинства та 
суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 
роки, прийнята в травні 
2015 року 

0 

Реформування системи 
надання медичної 
допомоги в 
пенітенціарній системі 

Джерело: офіційні 
джерела 

 Розпорядженням КМУ 
від 13 вересня 2017 р. 
№ 654-р «Про 
схвалення Концепції 
реформування 
(розвитку) 
пенітенціарної системи 
України» розпочато 
реформу пенітенціарної 
системи та надання 
медичної допомоги 
зокрема 

Створення державної 
установи «Центр 
охорони здоров’я» 
Державної 
кримінально-
виконавчої служби, 
задля забезпечення 
здійснення реформи 
медичної служби 
пенітенціарних закладів 
і незалежності лікаря від 
керівника установи 
виконання покарань 

Від січня 2018 р. 
започаткувала свою 
діяльність нова 
«демілітаризована» 
вертикаль надання 
медичної допомоги 
особам, які перебувають 
у СІЗО та УВП системи 
ДКВС, через ДУ ЦОЗ 
ДКВС та підпорядковані 
їй відокремлені 
підрозділи (філії та 
медичні частини) 

Уповноважена ВРУ з 
прав людини здійснила 
моніторинг дотримання 
прав засуджених і 
ув’язнених на охорону 
здоров’я та медичну 
допомогу. Висновок: 
«реформа медичного 
забезпечення в системі 
ДКВС поки що не дала 
очікуваних результатів. 
Реалізація засудженими 
та ув’язненими своїх 
прав на належну 
охорону здоров’я на 
вкрай низькому рівні». 
(Спеціальна доповідь 
Уповноваженого про 

2019 р. ситуація суттєво 
не поліпшилася. 
Відсутність необхідних 
ліцензій на здійснення 
медичної практики, 
неукомплектованість 
вакансій лікарів, 
недостатність ліків, 
недбале проведення 
медичних оглядів, 
неналежне ведення 
медичної документації, 
відсутність усвідомленої 
згоди утримуваних осіб 
на лікування 
характеризують стан 
реалізації права на 
охорону здоров’я і 
медичну допомогу в 
більшості типів місць 
несвободи і в 2019 році. 

Під час візитів виявлено 
непоодинокі випадки, 
коли пацієнтам, які 
тривалий час 
перебувають на 
лікуванні в закладах 
надання психіатричної 
допомоги, не надається 
необхідне соматичне 
лікування. (Доповідь 

Системні зміни починають 
впроваджувати, проте 
реальний стан речей поки що 
не змінюється 

25 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
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дотримання прав на 
охорону здоров’я в СІЗО 
та установах виконання 
покарань від 2018 року, 
ст. 7) 

Уповноваженого ВРУ з 
прав людини у 2019 
році, с. 154) 

Кількість кримінальних 
правопорушень 
(проваджень) проти 
життя та здоров’я 
особи 

Джерело: інформаційний 
запит, статистика ЄРДР 

Злочини проти життя та 
здоров’я особи 

Зареєстровано – 
241 315 

Обліковано – 45 979 
(19%)  

Направлено до суду –
16 359 (36%) 

Злочини проти життя та 
здоров’я особи 

Зареєстровано – 222 
507 

Обліковано – 38 274 
(17%) 

Направлено до суду – 
18 145 (47%) 

Злочини проти життя та 
здоров’я особи 

Зареєстровано – 209 
918 

Обліковано – 39 164 
(19%) 

Направлено до суду – 
18 638 (48%) 

Злочини проти життя та 
здоров’я особи 

Зареєстровано: 
інформація відсутня 

Обліковано: 41 101 

Направлено до суду: 18 
985 (46%) 

Кількість зареєстрованих 
повідомлень про кримінальні 
правопорушення зменшилася 
на 6%. 

Процент справ направлених 
до суду суттєво не змінився, 
хоча є певний прогрес 
порівняно з 2016 р. 

25 

Пропорція 
запитаного/призначен
ого/виплаченого 
відшкодування (цей 
індикатор 
застосовують після 
виконання першого 
структурного 
індексатора) 

Джерело: офіційні 
джерела 

- - -  - 

Кількість жертв 
цивільного населення 

Джерело: дані 
Моніторингової місії 
ООН 

Поранених – 476 

Вбитих – 112 

Поранених – 487 

Вбитих – 117 

Поранених – 224 

Вбитих – 55 

Поранених – 140 

Вбитих – 27 

 

 

Це на 40,6 відсотка менше 
порівняно з 2018 р. (281 
жертва: 55 загиблих і 226 
поранених) і є найнижчим 
річним показником кількості 
жертв серед цивільного 
населення за весь період 
конфлікту]36 

                                                        
36 http://www.un.org.ua/images/documents/4826/29thReportUkraine_UA.pdf 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.un.org.ua/images/documents/4826/29thReportUkraine_UA.pdf
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Кількість жертв серед 
цивільного населення 
зменшилася, але в умовах 
триваючого збройного 
конфлікту це не сталий 
показник позитивних змін 

25 

Кількість смертей 
унаслідок 
транспортних 
нещасних випадків, на 
100 000 населення 

Джерело: офіційні 
джерела 

Все населення – 12,4 

Чоловіки – 20,3 

Жінки – 5,6 

Все населення – 12,1 

Чоловіки – 19,8 

Жінки – 5,4 

Все населення – 10,5 Очікуються дані від 
Держстату 

2018 р. відчутно зменшилася 
кількість смертей внаслідок ДТП.  

Можливо, суттєве збільшення 
штрафів за порушення ПДР 
стимулюватиме населення 

25 

Кількість смертей в 
установах виконання 
покарань ДКВС (на 
1000 осіб, які там 
перебувають) за 
причиною смерті 
(хвороба, суїцид, 
вбивство) 

Джерело: 
http://ukrprison.org.ua/arti
cles/1551280200 

523 (504 чоловіки, 19 
жінки) – 8,66 

Випадки суїцидів –  
30 (0,99) 

568 (550 чоловіки, 18 
жінки) – 9,95 

Випадки суїцидів –  
46 (0,81) 

484 – 8,79 

Випадки суїцидів –  
47 (0,85) 

517 
на 1000 осіб, які там 
перебувають – 8,78 

Випадки суїцидів (на 
1000 осіб, які там 
перебувають) –  
51 (0,96) 

Певним показником 
складності проблем у 
медичній сфері та в наданні 
медичних послуг є рівень 
захворюваності, смертності та 
кількість випадків суїцидів в 
установах 

0 

 

Структурні: 25 із 300 (8,3%) Процесу: 75 із 300 (25%) Результату: 0 зі 100 (0%) Загалом: 20% 

  

http://ukrprison.org.ua/articles/1551280200
http://ukrprison.org.ua/articles/1551280200
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Додаток 2. Протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню 

Стратегічна мета:  

● створення ефективної системи протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
● створення умов для попередження випадків неналежного поводження;  
● утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів неналежного поводження.  

Очікувані результати:  

● створено ефективну систему розслідування злочинів, пов'язаних із катуваннями, жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводження чи 
покарання, у тому числі насильницьким  зникненням  

● забезпечено дієвість засобів правового захисту від неналежного поводження 
● забезпечується відшкодування шкоди та реабілітація жертв злочинів, пов'язаних із катуваннями, жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, 

поводженням чи покаранням, відповідно до міжнародних стандартів 
● відповідають міжнародним стандартам умови тримання під вартою та поводження з особами в інших місцях їх примусового тримання за судовим рішенням або 

рішенням адміністративного органу відповідно до закону 
● забезпечено ефективну діяльність національного превентивного механізму 
● додержується принцип заборони вислання іноземців та осіб без громадянства до держави, де їм загрожує неналежне поводження.  

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Відповідність поняття 
«катування» Конвенції 
проти катувань та 
інших жорстоких, 
нелюдських або 
таких, що 
принижують гідність, 
видів поводження і 
покарання 

Джерело: офіційні 
джерела 

Немає даних Розроблено 
законопроєкт 

Розроблено і пройшов у 
першому читанні проєкт 
Закону «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
гармонізації 
кримінального 
законодавства з 
положеннями 
міжнародного права» № 
9438 від 20.12.2018 

У зв’язку з обранням 
нового парламенту 
законопроєкт 
перереєстровано та 
включено до порядку 
денного 2679-VIII від 
07.02.2019 

Наразі результату не 
досягнуто, проте кроки у 
відповідному напрямі 
роблять 

25 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65266
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Створення та запуск 
роботи інституційних 
механізмів 
запобігання і 
боротьби з 
катуваннями 

Джерело: офіційні 
джерела 

2016 р. прийнято закон 
про Державне бюро 
розслідувань, яке має 
розслідувати катування, 
вчинене службовими 
особами та 
правоохоронцями 

НПМ працює з 2012 р. за 
моделлю Омбудсман +  

ДБР не працює 

НПМ працює з 2012 р. за 
моделлю Омбудсман + 

27.11.2018 Державне 
бюро розслідувань 
запустило свою 
діяльність 

НПМ працює з 2012 р. за 
моделлю Омбудсман + 

Територіальні 
підрозділи ДБР 
покривають одразу 
кілька регіонів, що 
позначається на 
спроможності 
ефективного 
розслідування справ 

ДБР було створено та 
почало свою роботу, але є 
питання до спроможності 

НПМ працює з 2012 р. за 
моделлю Омбудсман + 

75 

Наявність 
законодавчого 
врегулювання 
системи виплати 
відшкодування 
жертвам катування 

Джерело: офіційні 
джерела 

Розроблено Проєкт 
Закону про превентивні і 
компенсаційні засоби у 
зв’язку з катуванням, 
нелюдським чи таким, що 
принижує гідність, 
поводженням або 
покаранням щодо 
засуджених та осіб, узятих 
під варту, та 
запровадження інституту 
пенітенціарних суддів № 
4936 від 08.07.2016. Очікує 
розгляду 

Жодних зрушень Жодних зрушень 29.08.2019 
законопроєкт 
відкликано 

Демонстрація відсутності 
політичної волі просуватися 
у відповідному напрямі 

0 

Аналіз 
функціональності 
механізмів 
запобігання і 
боротьби з 
катуваннями: 
• Інституційних (ДБР): 
o Факт створення 
o Кількість 

відповідних 

ДБР не створено ДБР не запущено (триває 
формування команди)37  

Державне бюро 
розслідувань запустило 
свою діяльність 

2018 року в ДБР 
перебувало в 
провадженні 442 справи 
за ст. 365 ч. 2 і 22 за ст. 
12738 (до суду спрямовано 
1 справу) 

ДБР не надало 
інформації у відповіді 
на запит, у звіті за 
2019 р .немає жодної 
згадки на цьому 
напрямі роботи 

Інституцію створено і вона 
працює, наразі передчасно 
говорити про ефективність 
роботи органу, проте 
хвилює відсутність фокусу 
на тематику запобігання 
катуванням  

25 

                                                        
37 https://dbr.gov.ua/report/zvit-pro-dialnist-gruden-2017-berezen-2018  

38 https://dbr.gov.ua/report/zvit-pro-diyalnist-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-za-2018-rik 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613
https://dbr.gov.ua/report/zvit-pro-dialnist-gruden-2017-berezen-2018
https://dbr.gov.ua/report/zvit-pro-diyalnist-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan-za-2018-rik
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справ на 
розгляді 

Джерело: звіти ДБР  

• Національного 
превентивного 
механізму 
o наявність звітів 
o кількість НПМ 

візитів і 
звернень від 
осіб, які 
перебувають у 
місцях 
несвободи, та їх 
представників 

o бюджетні 
витрати на 
НПМ39 

Джерело: доповіді 
Уповноваженого  

Окремий розділ у 
щорічній доповіді 
Уповноваженого, 
спеціальна доповідь  

1) 284 моніторингові 
візити проведено, 2397 
письмових звернень 

2) Немає окремого 
рядка в бюджеті, 
фінансування в рамках 
діяльності 
Уповноваженого  

Окремий розділ у 
щорічній доповіді 
Уповноваженого, немає 
спеціальної доповіді  

1) 232 НПМ візити, 3379 
письмових звернень 

2) Немає окремого 
рядка в бюджеті 

Окремий розділ у 
щорічній доповіді 
Уповноваженого,  
спеціальна доповідь  

1) 375 НПМ візитів, 
розглянуто 3462 
звернення  

2) немає окремого 
рядка в бюджеті 

Окремий розділ у 
щорічній доповіді 
Уповноваженого 

1) 711 НПМ візитів, 
розглянуто 1775 
звернень 

2) 3) на 2019 р. 
виділено бюджет у 
сумі 2 595,0 тис. 
грн 

НПМ назагал нарощує свій 
потенціал:  

1) збільшується кількість 
візитів упродовж року та 
розглянутих звернень 

2) виділено бюджетне 
фінансування діяльності 
НПМ, що має гарантувати 
його більшу фінансову 
незалежність 

100 

Аналіз результатів 
діяльності органів 
щодо протидії та  
запобіганню катувань 
і жорсткого або 
такого, що принижує 
гідність, поводження: 
• Співвідношення 

звернень до 
Генеральної 
прокуратури 
України/Державног
о бюро 
розслідувань щодо 
випадків катувань, 
за статтею 127 ККУ, 

За статтею 127/365 

Зареєстровано 

87/3599 

Уповноважений отримав 
2397 відповідних звернень 

Обліковано - 62/1140 

Закрито - 13/2459  

Направлено до суду з 
обвинувальним актом - 
26/40 (42%/4%, 
облікованих) 

За статтею 127 365 

Зареєстровано 

108/4130 

Уповноважений отримав 
3379 відповідних звернень 

Обліковано - 82/2032 

Закрито - 26/2098 

Направлено до суду з 
обвинувальним актом - 
26/30 (32%/1,5%, 
облікованих) 

За статтею 127/365 

Зареєстровано 

206/3621 

Уповноважений отримав 
3462 відповідні звернення 

Обліковано - 163/2159 

Закрито - 51/1479 

Направлено до суду з 
обвинувальним актом - 
43/24 (26%/1%, 
облікованих) 

За статтею 127/365 

Зареєстровано 

164/3675 

Кількість отриманих 
звернень 
Уповноваженим буде 
відомо після 
оприлюднення звіту 

Обліковано - 140/2599 

Закрито - 25/1092 

Дані свідчать про 
збільшення кількості 
зареєстрованих звернень за 
ст. 127 за останні 4 роки 
більш як удвічі. Проте 
зберігається тенденція 
щодо обліку звернень не за 
ст. 127, що надалі впливає 
на весь розгляд справи. 

Водночас відсоток справ, які 
обліковують і зрештою 
передають до суду за ст.127, 
набагато вищий  порівняно 
зі зверненнями, поданими в 
рамках ст. 365. Це вкотре 

                                                        
39 Відповідно до рекомендації SPT НПМ має бути більш фінансово незалежним (див. пункт 19 CAT/OP/UKR/3). 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
about:blank
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/
https://undocs.org/en/CAT/OP/UKR/3
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а також ч. 2 статті 
365 із кількістю 
спрямованих до 
суду  

Джерело: 
інформаційний запит, 
звіти відповідних 
інституцій 

Кримінальні 
правопорушення, у яких 
на кінець звітного періоду 
рішення не прийнято (про 
закінчення або 
зупинення)-  
46/1094  

Кримінальні 
правопорушення, у яких 
на кінець звітного 
періоду рішення не 
прийнято (про 
закінчення або 
зупинення) -  
53/1999 

Кримінальні 
правопорушення, у яких 
на кінець звітного 
періоду рішення не 
прийнято (про 
закінчення або 
зупинення) -  
110/2233 

Направлено до суду з 
обвинувальним актом 
- 22/15 (16%/0,5%) 

Кримінальні 
правопорушення, у 
яких на кінець 
звітного періоду 
рішення не прийнято 
(про закінчення або 
зупинення) -  
25/1092 

свідчить на користь 
необхідності внесення 
відповідних змін до ККУ для 
увідповіднення терміна 
«катування» до міжнародних 
стандартів 

0 

• результати роботи 
ДБР 

Джерело: звіти ДБР 

Немає даних Немає даних До суду спрямовано 1 
справу 

ДБР не надало 
інформації у відповіді 
на запит, у звіті за 
2019 р. немає жодної 
згадки на цьому 
напрямі роботи40 

Неможливо зробити 
висновок щодо 
ефективності роботи 
органу, натомість 
відсутність інформації за 
цим напрямом у звіті 
небезпечна 

0 

• реагування НПМ 

Джерело: доповіді 
Уповноваженого 

19 подань 
Уповноваженого з прав 
людини до органів влади. 
Немає чіткої процедури 
щодо обов’язковості 
реагування на 
рекомендації НПМ 

 

8 подань 
Уповноваженого. Немає 
чіткої процедури щодо 
обов’язковості 
реагування на 
рекомендації НПМ  

розпочато досудове 
розслідування у 74 
кримінальних 
провадженнях. Не 
встановлено процедури 
щодо обов’язковості 
реагування на 
рекомендації НПМ  

За результатами 
моніторингових 
візитів 
правоохоронними 
органами розпочато 
досудове 
розслідування у 63 
кримінальних 
провадженнях, 
зокрема 40 органами 
ДБР 

Зафіксовано певну 
несталість результатів 
роботи, адже, незважаючи 
на позитивні результати 
впродовж 2018 та 2019 р., в 
попередні роки звіти 
Уповноваженого свідчать 
про більш скромні 
результати  

На ефективність НПМ також 
впливає відсутність чіткого 
механізму щодо реагування 

                                                        
40 З доповіді Уповноваженого за 2019 рік (с. 145): «Варто зазначити, що в діяльності слідчих ДБР та його територіальних управлінь існує тенденція відмови у внесенні відомостей до ЄРДР за фактом 
виявлених кримінальних правопорушень під час моніторингових візитів національного превентивного механізму.  
Частина актів реагування Уповноваженого та представників Уповноваженого щодо випадків порушення прав людини працівниками правоохоронних органів перенаправляється територіальними 
органами ДБР безпосередньо до органів, працівниками яких допущено такі порушення. За наслідками такого розгляду до Уповноваженого надходили відповіді про відсутність обставин, які можуть 
свідчити про вчинення працівниками правоохоронних органів кримінальних правопорушень.  
За результатами розгляду рішень службових осіб Територіальних управлінь ДБР щодо відмови про внесення відомостей до ЄРДР Уповноваженим було надіслано 8 заяв про бездіяльність слідчих до 
місцевих судів. Всі надіслані заяви про бездіяльність слідчих судами були задоволені». 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/
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на рекомендації та 
зауваження НПМ 

50 

Оцінка змін умов 
тримання під вартою 
та поводження з 
особами в місцях їх 
примусового 
тримання відповідно 
до міжнародних 
стандартів 

Джерело: звіти 
Уповноваженого та 
міжнародних органів 
(ЄКПТ, СПТ) за 
наявності 

Витяг зі спеціальної 
доповіді 
Уповноваженого41:  

«Результати 
моніторингових візитів 
свідчать, що для більшості 
установ виконання 
покарань  та 
попереднього ув’язнення 
характерними є 
порушення норм 
житлової площі, 
незадовільні санітарно-
гігієнічні та матеріально-
побутові умови, тримання 
в’язнів у напівпідвальних 
приміщеннях, 
недотримання 
температурного режиму 
та вимог щодо освітлення 
житлових приміщень, 
обмеження доступу до 
свіжого повітря та питної 
води тощо» 

Назагал щодо умов 
тримання Уповноважений 
констатує, що «… 
кримінально-виконавче 
законодавство потребує 
подальшого 
вдосконалення та 

У щорічній доповіді 
Уповноваженого 
вказано: 

«моніторингові візити до 
15 ІТТ НП України… 
засвідчили порушення 
міжнародних та 
національних стандартів 
належного утримання 
осіб в цих установах» 

«…суттєвого поліпшення 
ситуації щодо прав осіб, 
які тримаються в 
установах виконання 
покарань та 
попереднього 
ув’язнення, не відбулося. 
Більше того, аналіз 
результатів проведення 
моніторингових візитів та 
здійснення проваджень 
Уповноваженого з прав 
людини засвідчив 
прояви негативних 
тенденцій у цьому 
напрямку» 

Зі щорічної доповіді 
Уповноваженого: 

«Майже у всіх відвіданих 
СІЗО в камерах та інших 
житлових приміщеннях 
встановлено 
невідповідність вимогам 
Мінімальних стандартних 
правил поводження з 
в’язнями ООН – в частині 
санітарних вимог, 
кліматичних умов, 
особливо кубатури 
приміщень, їх освітлення, 
опалення та вентиляції». 

Неналежні умови 
тримання також були 
зафіксовані і в інших 
типах місць несвободи 

З доповіді 
Уповноваженого за 
2019 рік: Порушення 
прав людини на 
життєвий рівень, що 
включає достатнє 
харчування, одяг, 
житло, виявлені під 
час моніторингових 
візитів національного 
превентивного 
механізму, можна 
поділити на дві групи: 
неналежні умови 
тримання, пов’язані з 
недостатністю 
фінансування місця 
несвободи, та 
бездіяльність 
персоналу щодо 
забезпечення 
першочергових 
потреб утримуваних 
осіб 

Аналіз звітів 
Уповноваженого, на жаль, 
не дає підстав зробити 
висновок щодо 
поліпшення умов тримання 
в місцях позбавлення волі 

 

0 

 

                                                        
41 У параграфах 27, 85 і 107 доповіді SPT за результатами їхнього візиту 2016 року так само зазначено невідповідність умов тримання та очікування на зрушення в результаті запроваджених реформ (див. 
CAT/OP/UKR/3). 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
about:blank
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/
https://undocs.org/en/CAT/OP/UKR/3
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приведення до 
міжнародних стандартів»  

Рівень нетерпимості 
неналежного 
поводження серед 
населення  

Джерело: соціологічне 
опитування 

Соціологічне опитування42 

Чи можна тримати 
засуджених у поганих 
умовах у тюрмах? 
(загальнонаціональне) 

Так – 17,0% 

Ні – 67,2% 

Важко сказати – 15,8% 

Чи може бути 
виправдано 
застосування тортур 
(катувань) до ворогів під 
час бойових дій? 
(загальнонаціональне) 

Ні, цього не дозволяє 
закон – 41,2%  

Ні, це суперечить 
принципам гуманізму – 
39,6% 

Так, мета виправдовує 
засоби – якщо треба 
домогтися необхідних 
відомостей – 8,1% 

Так, бо це адекватна 
відповідь на такі ж дії 
ворога – 6,8% 

Важко сказати – 11,0% 

Соціологічне опитування 
не проводили 

Соціологічне 
опитування43 

Чи можна тримати 
засуджених у поганих 
умовах у тюрмах? 
(загальнонаціональне) 

Так – 20,7% 

Ні – 64,0% 

Важко сказати – 15,3% 

Чи може бути 
виправдано 
застосування тортур 
(катувань) до ворогів 
під час бойових дій? 
(загальнонаціональне) 

Ні, цього не дозволяє 
закон – 36,2%  

Ні, це суперечить 
принципам гуманізму – 
36,5%  

Так, мета виправдовує 
засоби – якщо треба 
домогтися необхідних 
відомостей – 8,6% 

Так, бо це адекватна 
відповідь на такі ж дії 
ворога – 7,4% 

Важко сказати – 17,2% 

Соціологічне 
опитування 
заплановано на 2020 
р. 

Дані соціології свідчать, що 
порівняно з 2016 р. рівень 
виправдання застосування 
тортур залишився 
практично таким самим, 
проте рівень засудження 
зменшився за рахунок 
збільшення частки тих, хто 
не зміг визначитися  

Щодо поганих умов 
тримання засуджених, то 
дані так само свідчать про 
збільшення відсотка 
респондентів, які 
виправдовують погані 
умови тримання, і навпаки – 
зменшення тих, хто засуджує 

-25 

 

                                                        
42 Що українці знають і думають про права людини : оцінка змін (2016–2018), http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/humanrightsresearch.html.  
43 Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016–2018), http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/humanrightsresearch-2018.html. 

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/humanrightsresearch.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/humanrightsresearch-2018.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/humanrightsresearch-2018.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/humanrightsresearch.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/humanrightsresearch-2018.html
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Структурні: 100 з 300 (33%) Процесу: 125 з 200 (63%) Результату: 25 з 500 (5%) Загалом: 25% 
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Додаток 3. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність 

Стратегічна мета: 

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

Очікувані результати:  

● приведена у відповідність із міжнародними стандартами процедура затримання і тримання особи під вартою, припинена практика незареєстрованих 
затримань; 

● забезпечено періодичні перевірки судом законності затримання, позбавлення свободи осіб, при цьому право на свободу гарантується; 
● посилено ефективність судового контролю за підставами позбавлення свободи, зокрема при застосуванні примусової госпіталізації до психіатричних закладів; 
● проводиться ефективне розслідування для притягнення до відповідальності осіб, винних у викраденні людей на тимчасово окупованій території України та у 

районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, в тому числі з використанням міжнародно-правових механізмів; 
● унеможливлено безпідставне та неналежним чином оформлене затримання, тримання особи під вартою без рішення суду; 
● застосування утримання під вартою іноземців та осіб без громадянства з метою їх видворення за межі України лише як виправданого необхідністю крайнього 

засобу забезпечення примусового видворення, запроваджено альтернативні засоби забезпечення примусового видворення; 
● установлено рівень захисту прав особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, не нижчий, ніж передбачено у кримінальному 

процесуальному законодавстві, без звуження діючих гарантій; 
● надається підтримка жертвам насильницьких зникнень та їх сім'ям. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність 
законодавчого 
врегулювання 
позбавлення свободи, 
зокрема під час 
застосування 
примусової 
госпіталізації до 
психіатричних 
закладів/ подовження 
термінів тримання 
тощо за рішенням 
суду за умови 
обов’язкового 
проведення судово- 
медичної 

- - 10 червня 2018 р. в 
Україні впроваджено 
Закон № 2205-VIII, яким 
внесено зміни до Закону 
«Про психіатричну 
допомогу», а також 
Кримінального та 
Кримінального 
процесуального кодексів 
України. 

Рішення КСУ від 20 
грудня 2018 р. № 13-
р/2018 у справі за 
конституційним 
поданням 
Уповноваженого 

 Двічі за час дії Плану дій 
Конституційний Суд 
визнає неконституційною 
норму частини 1 статті 13 
Закону України «Про 
психіатричну допомогу», 
констатуючи необхідність 
запровадження судового 
контролю в питаннях 
госпіталізації осіб, 
визнаних судом 
недієздатними.  

Поліпшено ситуацію з 
правом на захист щодо 
осіб, до яких застосовано 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2205-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-18
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/психіатричної 
експертизи 

Джерело: офіційні 
джерела 

Верховної Ради України з 
прав людини щодо 
відповідності Конституції 
України 
(конституційності) 
положень шостого 
речення частини першої 
статті 13 Закону України 
«Про психіатричну 
допомогу». 

примусові заходи 
медичного характеру  

25 

Рівень 
функціонування 
системи/механізму 
допомоги жертвам 
насильницьких 
зникнень та їхнім 
сім’ям:  
(1) наявне відповідне 
законодавче 
регулювання  
(2) сформовано 
інституційну базу  
(3) наявне відповідне 
фінансування 

Джерело: офіційні 
джерела 

Немає зрушень Немає зрушень Прийнято Закон «Про 
правовий статус зниклих 
безвісти», яким 
врегульовано 
насильницьке зникнення 

Створено відповідну 
Комісію (2019) та 
розробляються зміни 
до Закону 

Наразі вживаються окремі 
кроки, системний підхід 
відсутній  

25 

Кількість установ, в 
яких функціонує 
custody records у 
співвідношенні до 
загальної кількості 
установ 

Джерело: запит на 
публічну інформацію 

89 із 206 ІТТ (тестовий 
режим) – 43% 

128 із 150 ІТТ – 85%  136 із 150 ІТТ – 90% 136 із 136 ІТТ – 100% Електронна база системи, 
але не в повному обсязі 
custody records 

Лише в 4 ІТТ реально 
працює система. 

50 

Кількість осіб, яких 
тримають під вартою 
у СІЗО у звітний 
період / кількість осіб, 

Особи які перебували під 
вартою (в СІЗО), – 16 277 

Звільнені з-під варти – 8365 

Особи, які перебували 
під вартою (в СІЗО), –  

Особи, які перебували 
під вартою (в СІЗО), – 18 
030 (16 998 чоловіки, 
1032 жінки) 

Особи які перебували 
під вартою (в СІЗО), –  

17 502 (1 014 жінки) 

Дані свідчать про 
збільшення кількості осіб у 
СІЗО, активізацію процесу 
звільнення з-під варти у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19
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звільнених з під варти 
за окремими 
підставами (за 
причиною 
звільнення) 

Джерело: 
інформаційний запит, 
http://ukrprison.org.ua/a
rticles/1551280200 

У зв’язку із застосуванням 
судами покарань, не 
пов’язаних з позбавленням 
волі – 347 

У зв’язку зі зміною 
запобіжного заходу на більш 
м’який – 3666 

У зв’язку із закінченням 
терміну покарання 
(включаючи умовно-
дострокове звільнення) – 
602 

У зв’язку з припиненням 
справ судами та за 
виправдувальними вироками 
– 77  

17 587 (16 629 чоловіки, 
958 жінки) 

+7,45% 

Звільнені з-під варти – 
2745 

У зв’язку із 
застосуванням судами 
покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі – 
381 

У зв’язку зі зміною 
запобіжного заходу на 
більш м’який – 1251 

У зв’язку із закінченням 
терміну покарання 
(включаючи умовно-
дострокове звільнення) 
– 572 

У зв’язку з припиненням 
справ судами та за 
виправдувальними 
вироками – 11 

+2,52%  

Звільнені з-під варти – 
8788  

У зв’язку із застосуванням 
судами покарань, не 
пов’язаних з 
позбавленням волі – 1005 

У зв’язку зі зміною 
запобіжного заходу на 
більш м’який – 4571 

У зв’язку із закінченням 
терміну покарання 
(включаючи умовно-
дострокове звільнення) – 
511 

У зв’язку з припиненням 
справ судами та за 
виправдувальними 
вироками – 41 

Звільнені з-під варти –  

9369 

У зв’язку із 
застосуванням судами 
покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі – 
1001 

У зв’язку зі зміною 
запобіжного заходу на 
більш м’який – 4998 

У зв’язку із закінченням 
терміну покарання 
(включаючи умовно-
дострокове звільнення) 
– 546 

У зв’язку з припиненням 
справ судами та за 
виправдувальними 
вироками – 31 

зв’язку із заміною 
запобіжного заходу на 
більш м’який, що свідчить 
про посилення судового 
контролю  

50 

http://ukrprison.org.ua/articles/1551280200
http://ukrprison.org.ua/articles/1551280200
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Загальна кількість 
осіб, яких тримали під 
вартою більш як шість 
місяців (у 
нерозглянутих на 
кінець звітного 
періоду матеріалах 
кримінального 
провадження) – 
кількість осіб, які 
перебувають під 
вартою і очікують 
закінчення судового 
розгляду їхніх 
кримінальних 
проваджень 

Джерело: судова 
статистика  

3417 5048 за 9 місяців 2018 р. — 
6197 

 Ці дані дають відповідь про 
причини збільшення 
кількості осіб у СІЗО, 
оскільки кримінальні 
провадження 
накопичуються в судах 
через нестачу суддів, які 
можуть здійснювати 
правосуддя, це впливає на 
строк перебування 
обвинувачених у СІЗО та 
переповненість цих 
установ. Що свою чергу 
може дати підстави 
порушення права осіб на 
свободу 

0 

 

Структурні: 50 з 200 (25%) Процесу: 50 зі 100 (50%) Результату: 50 з 200 (25%) Загалом: 30% 
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Додаток 4. Забезпечення права на справедливий суд 

Стратегічна мета:  

● 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. 

Очікувані результати:  

● забезпечено доступність до правосуддя для кожної особи; 
● деполітизовано та приведено у відповідність із міжнародними стандартами процеси формування суддівського корпусу та притягнення суддів до 

відповідальності; 
● забезпечено незалежність, безсторонність, ефективність та інституційну спроможність судової системи; 
● підвищено прозорість діяльності суддів та рівень їх відповідальності; 
● усунуто недоліки процесуального законодавства та забезпечено здійснення ефективного судочинства у розумні строки, послідовну судову практику; 
● працює ефективна система виконавчого провадження, у розумні строки виконуються судові рішення і рішення інших органів, зокрема завдяки запровадженню 

інституту приватних виконавців; 
● підвищено професійний рівень суддів; 
● удосконалено систему суддівського самоврядування; 
● забезпечено гарантії професійної діяльності адвокатів; 
● удосконалено стандарти якості надання правової допомоги та забезпечено їх дотримання; 
● розширено можливості надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах; 
● забезпечено якісну і доступну правову допомогу через адвокатуру та ефективну систему безоплатної правової допомоги; 
● здійснюється розподіл справ між суддями виключно незалежною автоматизованою системою; 
● впроваджено інститут конституційної скарги; 
● забезпечено відповідно до європейських стандартів доступ до правосуддя дітей, людей з інвалідністю, повнолітніх недієздатних осіб та осіб з обмеженою 

дієздатністю. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Законодавче 
регулювання судової 
реформи  

Джерело: офіційні 
джерела 

Затверджена Указом 
Президента 
України Стратегія визна
чила основні кроки 
реформи (2015–2020), 
зокрема: створення 
законодавчого 
підґрунтя, створення 
нових інституцій і 

ЗУ «Про Вищу раду 
правосуддя» 

ЗУ «Про 
Конституційний Суд 
України». 

Внесено зміни до 
кодексів для уніфікації 
відповідних норм 

ЗУ «Про Вищий 
антикорупційний суд» 

Розпочато частковий 
перегляд реформи. 
Прийнято зміни до ЗУ 
«Про вищий 
антикорупційний суд», 
що зменшив 
навантаження на суд і 
розблокував початок 
його роботи. У жовтні 

На реалізацію судової реформи 
ВРУ з 2015 р. ухвалила багато 
законів. 

Деякі кроки і просування 
реформи отримали позитивну 
оцінку. 

Водночас є діаметрально 
протилежна негативна оцінка. 

http://sudovareforma.org/institution/strategy/
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перезавантаження 
суддівського корпусу. 

ЗУ «Про внесення змін 
до Конституції України 
(щодо правосуддя)». 

ЗУ «Про судоустрій і 
статус суддів». 

ЗУ «Про виконавче 
провадження» 

права, забезпечення 
своєчасного розгляду 
справ судами, 
запровадження 
системи «електронного 
суду». 

На конкурсних засадах 
завершено формування 
складу нового 
Верховного Суду, який 
почав діяльність у 
грудні 2017 р. 

Від 2017 р. Вища 
кваліфікаційна комісія 
суддів почала 
кваліфікаційне 
оцінювання всіх суддів 
на відповідність 
критеріям 
професіоналізму та 
доброчесності 

прийнято ЗУ «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
судоустрій і статус 
суддів» і деяких законів 
України щодо 
діяльності органів 
суддівського 
врядування», набув 
чинності в листопаді. 

Однак у березні 2020 
року більшість з 
прийнятих 
нововведень 
Конституційний Суд 
України визнав 
неконституційними 

На сьогодні впроваджують нові 
реформи, які змінюють 
попередні напрацювання, 
зокрема це стосується 
Верховного Суду України та 
роботи ВРП і ВККС. 
Нововведення, прийняті в жовтні, 
були заблоковані ВРП і не 
реалізовані. Проти цих змін 
виступали міжнародні організації 

25 

Охоплення за колом 
осіб, які мають право 
на отримання 

запровадження 
стандартів якості 
надання безоплатної 
правової допомоги  

Джерело: офіційні 
джерела  

До кола осіб, яким 
надають БВПД, додано 
ВПО та учасників 
бойових дій 

До кола осіб, яким 
надають БВПД, додано 
осіб, які постраждали 
від домашнього 
насильства 

Мін’юст затвердив 
Стандарти якості 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги у цивільному, 
адміністративному 
процесах і 
представництва у 
кримінальному процесі 

 Рішенням КМУ 
запроваджено нову 
форму управління 
системою безоплатної 
правової допомоги. На 
початку 2020 р. 
створено Наглядову 
раду Координаційного 
центру з надання 
правової допомоги 

Започатковано 
«пілотування» 
оцінювання якості БПД 
з використанням 
механізму peer review 

Коли мережа вже сформувалася, 
важливим стає кількість та якість 
наданих послуг. 

Щорічний моніторинг якості 
надання ВБПД, яке здійснює 
Координаційний центр 
відповідно до затвердженої 
методології, показує належний 
рівень дотримання стандартів. 

Продовжується вдосконалення 
та забезпечення незалежності 
системи БПД 

75 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1554-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/247-2019-%D0%BF
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Кількість суддів, 
відповідно до штатної 
укомплектованості та 
навантаження на 
суддів 

Джерело:  офіційні 
джерела 

Затверджено штатну 
чисельність суддів 
(окрім ВСУ та вищих 
спеціалізованих) – 7967 

Фактична кількість - 
5990, з них судді без 
повноважень – 969 
(16% фактично діючих) 

Вакантні посади – 
1977 (25% штату) 

ВСУ та вищі 
спеціалізовані суди 

Штатна чисельність – 
365 

Фактична кількість – 
291 

Затверджено штатну 
чисельність суддів 
(окрім ВСУ) – 7235 (-9%) 

Фактична кількість – 
5515 (-7%)  

Вакантні посади – 
1720 (24%) 

ВСУ  

Штатна чисельність – 
120 

Фактична кількість – 
115 

Затверджено штатну 
чисельність суддів 
(окрім ВСУ) – 6860 (-5%) 

Фактична кількість – 
5270 (-4%), з них судді 
без повноважень – 1242 
(24% фактично діючих, 
+8%) 

Вакантні посади – 
1715 (25%) 

ВСУ 

Штатна чисельність – 
196 

Фактична кількість – 
193 

На 28 жовтня 2019 р. 
штатна чисельність усіх 
судів становить 7295 
одиниць, фактично – 
5236 одиниць. Без 
повноважень – 638. 
Загальні місцеві суди 
укомплектовано 
суддями, які мають 
повноваження, на 65,5% 
штатної чисельності; 
адміністративні — на 
75%, господарські — на 
74,4%. Загалом усі суди 
першої інстанції 
укомплектовано 
суддями на 67,5% 
штатної чисельності. 

Дані свідчать, що в процесі 
реформування штатна та 
фактична чисельність суддів 
зменшується, хоча, за 
інформацією Ради суддів та 
експертів, навантаження на 
суддю не зменшується, а 
подекуди збільшується, наявний 
суддівський корпус не 
справляється із своєчасним 
розглядом справ. 

Стабільним залишається високий 
відсоток вакантних суддівських 
посад і суддів без повноважень. 

Наразі триває процес 
визначення середнього 
навантаження на суддю 
відповідно до єдиної методології 
для визначення оптимального 
суддівського корпусу.  

«До Уповноваженого ВРУ з прав 
людини надходять скарги і від 
обвинувачених, і від потерпілих 
щодо порушення їхніх прав, 
гарантованих статтею 6 
Європейської Конвенції, через 
надмірно тривалий судовий 
розгляд кримінальних 
проваджень. 2018 року кількість 
таких повідомлень за скаргами 
становила 352»  

25 

Показники 
ефективності роботи 
судів (відсоток 
вирішених судових 
справ) 

Немає даних  Апеляційні загальні 
суди – 91% 

Місцеві загальні суди –  

87% 

Апеляційні загальні 
суди – 105% 

Місцеві загальні суди 
– 87% 

Апеляційні загальні 
суди –  

80,01% 

Місцеві загальні суди – 
71,3% 

Маємо зменшення відсотку 
розгляду справ практично усіма 
судами. 

Частково це пов’язано зі 
збільшенням справ, однак 
ситуацію з комплектацією судів 

https://dn.arbitr.gov.ua/press/news/814864/
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/899478/
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/899478/
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Джерело: офіційні 
джерела 

Місцеві господарські 
суди – 70% 

Апеляційні 
господарські суди 
– 90% 

Місцеві адміністративні 
суди – 89% 

Апеляційні 
адміністративні суди – 
95% 

Місцеві господарські 
суди – 91% 

Апеляційні 
господарські суди 
– 90% 

Місцеві адміністративні 
суди – 93% 

Апеляційні 
адміністративні суди 
– 89% 

Місцеві господарські 
суди –  

73,74 % 

Апеляційні 
господарські суди 
– 86,33% 

Місцеві адмінсуди – 
70,79% 

Апеляційні адмінсуди 
– 88,3% 

стала кращою. З урахуванням 
показників неукомплектованості 
штату – ситуація погіршилася 

25 

Кількість поданих / 
прийнятих до 
розгляду 
конституційних 
скарг/рішень, 
прийнятих за 
результатами 
розгляду 

Джерело: запит на 
публічну інформацію / 
сайт суду 

Кількість скарг у суді – 
39 

Рішення – 0 

Кількість скарг у суді – 
435 

Розподілено суддям – 
94 

Рішення – 0 

Кількість скарг у суді – 
690 

Визнано прийнятними 
(формальна вимога на 
відповідність закону) – 
167 (24%), з них: 

 - за 131 скаргою 
винесено рішення про 
відмову у відкритті 
провадження; 

- 14 передано на 
розгляд про 
допустимість; 

- за 8 скаргами відкрито 
провадження. 

Більшість поданих 
конституційних скарг 
пов’язано із 
соціальними питаннями 
та питаннями доступу 
до правосуддя. 

Рішення – 0 (на 31 
грудня 2018 р.) 

На 24 червня 2019 р. 
зареєстровано 1539 
конституційних скарг, 
2016 – 39, 2017 – 435, 
2018 – 690, 2019 – 375 
конституційних скарг, з 
яких 996 повернуто 
заявникам, 529 
розподілено між 
суддями та 447 
постановлено ухвали 
про відмову у відкритті 
конституційного 
провадження 
остаточно; 

73 – відкрито 
провадження; 

3 – закрито 
провадження; 

6 – ухвалено рішень. На 
30 вересня було 1699 
скарг 

Наразі зарано говорити про 
ефективність цього інструменту, 
адже кількість розглянутих справ 
поки що незначна. 

Тільки 1/4 поданих скарг 
формально відповідає вимогам 
закону і була передана на 
розгляд, більшість скарг 
повертають як такі, що 
формально не відповідають 
нормам ЗУ «Про Конституційний 
Суд», тобто за своєю суттю не є 
конституційними скаргами. 

Це свідчить про низьку 
обізнаність і брак знань про цей 
інститут 

25 

https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Zvit-z-monitoringu-diyalnosti-Konstitutsijnogo-Sudu-shhodo-rozglyadu-konstitutsijnih-skarg.pdf
https://uba.ua/documents/events/2019/20191003/2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2C%204%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://uba.ua/documents/events/2019/20191003/2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2C%204%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
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Пропорція 
виконаних/невиконан
их судових рішень 
(ЕСПЛ, ….) 

Джерело: запит на 
публічну інформацію 

Немає даних ДВС закінчило 
виконання 2 450 329 
виконавчих документів, 
з яких фактично 
виконано 823 135 
(33,6%) і стягнуто 12 
665 422 139 грн. 

Приватні виконавці 
завершили 269 
виконавчих документів, 
з яких фактично 
виконано 223 
виконавчих документи 
(82,9%) і стягнено 50 
710 676 грн. 

Друге пілотне рішення 
ЕСПЛ – визнання 
структурної проблеми 
невиконання судових 
рішень у справі 
«Бурмич та інші проти 
України» від 12.10.2017 
р.  

У першому півріччі 
органи ДВС закінчили 
виконання 1 156 039 
виконавчих документів, 
з яких фактично 
виконано 441 191 
виконавчий документ 
(38,2%) і стягнуто 6 493 
447 749 грн. 

Завершено 2159 
виконавчих документів, 
з яких фактично 
виконано 1217 
виконавчих документів 
(56,4%) і стягнено 
352 074 009 грн 

Відсутній реєстр і повна 
статистика 
невиконаних судових 
рішень. Статистика 
виконавчих 
проваджень не 
узгоджується з 
реєстром судових 
рішень. 

Закрито виконанням 
970 рішень ЄСПЛ зі 
1549 усіх рішень. Однак 
пілотних рішення ЄСПЛ 
щодо невиконання 
судових рішень не 
виконано й термін їх 
виконання знову 
перенесено. Державної 
програми на вирішення 
цієї проблеми немає. 

Мін’юст відмовився 
переглядати 
скасування мораторію 
щодо примусового 
виконання рішень судів 
проти державних 
підприємств 

Відповідно до інформації 
Комітету міністрів РЄ, який 
здійснює контроль за 
виконанням пілотних рішень 
щодо України, позитивних 
зрушень у цій сфері не відбулося 

А саме, комітет зазначає «…що ця 
проблема виходить з 
ефективності функціонування 
системи правосуддя назагал, і 
комітет розглядає цю проблему 
відносно України ще з 2004 року;  

при цьому українська влада не 
вживає достатніх заходів, здатних 
вирішити корінні причини цієї 
системної проблеми, включаючи 
забезпечення ефективного 
засобу юридичного захисту на 
національному рівні» 

0 

Кількість установ 
крізь призму 
регіонального 
покриття 

Кількість осіб, які 
звернулися за БПД, і 
кількість рішень про 
надання вторинної 
безоплатної правової 
допомоги 

Регіональних центрів – 
24 

Місцевих центрів БПВД 
– 100 

Бюро правової 
допомоги – 427 

Кількість 
зареєстрованих 
звернень клієнтів –  

275 039 

Регіональних центрів – 
23 

Місцевих центрів БПВД 
– 97 

Бюро правової 
допомоги – 440 

Кількість 
зареєстрованих 
звернень клієнтів 

567 340 (+106%) 

Регіональних центрів – 
23  

Місцевих центрів БВПД 
– 96  

Бюро правової 
допомоги – 432  

Кількість 
зареєстрованих 
звернень клієнтів –  

600 992 (+6%) 

Регіональних центрів – 
23  

Отримали безоплатну 
допомогу більш як 660 
тис. осіб. Майже у 560 
тис. випадків надано 
первинну правову 
допомогу та прийнято 
більш як 65 тис. рішень 
про надання БВПД 

Порівняно з 2016 р. кількість 
звернень і надання ВБПД зросла 
вдвічі, що свідчить про зміцнення 
та розвиток мережі БПД  

75 

https://rm.coe.int/1680709769
https://rm.coe.int/1680709769
https://rm.coe.int/1680709769
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Джерело: 
https://www.legalaid.go
v.ua  

Кількість прийнятих 
рішень про надання 
БВПД – 34 126 

Кількість прийнятих 
рішень про надання 
БВПД –69 457 (+103%) 

Кількість прийнятих 
рішень про надання 
БВПД – 70 486 (+1,5%) 

 Rule of Law Index  

Джерело: офіційний 
сайт ініціативи  

2016  

Overall Score 

0.49 

Global Rank 

78/133 

2017–2018 

Overall Score 

0.5  

Global Rank 

77/126 

2017–2018 

Overall Score 

0.5  

Global Rank 

77/126 

2018–2019 

Overall Score 

0.5  

Global Rank 

77/126 

Суттєвих змін у рейтингу немає  

0 

Сприйняття 
ефективності 
способів захисту прав 
(індикатор залежить 
від наявності 
відповідних даних) 

Джерело:  «Що українці 
знають і думають про 
права людини: базове 
дослідження (2016) та 
оцінка змін (2018)» 

Уявлення про 
ефективні способи 
захисту прав людини 
(топ 5) 

Звернення до ЗМІ – 27,8 

Звернення до ЄСПЛ – 
19,3  

Звернення до родичів – 
16,3 Звернення до суду 
– 16,2 

Звернення до поліції – 
14.  

Способи, якими 
українці намагалися 
захистити свої права 
(топ 5): 

Звернення до родичів, 
пошук потрібних 
знайомств – 29% 

Звернення до суду – 
26,4% 

Звернення до поліції – 
19,7% 

 Уявлення про 
ефективні способи 
захисту прав людини 
(топ 5) 

Звернення до ЗМІ – 23,1 

Звернення до суду – 
21,1 (+5%) 

Звернення до ЄСПЛ – 
18,6 

Звернення до поліції – 
18,1 

Звернення до 
прокуратури – 15,1. 

Способи, якими 
українці намагалися 
захистити свої права 
(топ 5): 

Звернення до родичів, 
пошук потрібних 
знайомств – 21,7%  

Звернення до суду – 
19,8% (-6%) 

Звернення до поліції – 
19% 

Дослідження 
заплановано на 2020 р. 

Уявлення про ефективність суду 
як способу захисту прав не 
суттєво збільшилося. 

Суттєвих змін не відбулося 

25 

https://www.legalaid.gov.ua/
https://www.legalaid.gov.ua/
http://data.worldjusticeproject.org/
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLIndex_2016_Ukraine_eng%20%282%29_0.pdf
https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/rule-law-index-reports/wjp-rule-law-index-2017-2018-report
https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/rule-law-index-reports/wjp-rule-law-index-2017-2018-report
http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/UKR
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Звернення до місцевих 
органів влади – 17,3 

Звернення до 
прокуратури – 11,3 

Звернення до адвоката, 
системи БПД – 17,1 

Звернення до місцевих 
органів 

Рівень довіри 
громадян до суду, % 

(індикатор залежить 
від наявності 
відповідних даних) 

Джерело:  Звіт за 
результатами 
дослідження 
«Ставлення громадян 
України до судової 
системи», 

Український центр 
економічних та 
політичних досліджень 
ім. О. Разумкова 

 Баланс довіри-недовіри 
(різниця між часткою 
тих, хто довіряє, і 
часткою тих, хто не 
довіряє) – 71,6 

 Соціологічне 
опитування: 

Баланс довіри (різниця 
між часткою тих, хто 
довіряє, і часткою тих, 
хто не довіряє) – 66,3 

Один з найнижчих у суспільстві – 
рівень довіри до судів. Про свою 
недовіру до судів (судової 
системи загалом) повідомили 
77,7% респондентів, а про довіру 
– 11,4%. Місцевим судам не 
довіряють 69,7% опитаних, 
довіряють –14,0%, Верховному 
Суду не довіряють 64,9% 
громадян, довіряють – 17,5%, 
Конституційному Суду України не 
довіряють 61,7% громадян, 
довіряють – 18,6%. 

Серед громадян, які мають 
недавній досвід спілкування з 
судами переважає довіра до 
судової системи: баланс довіри 
до судової системи загалом 
близький до нуля, але все ж 
позитивний, тобто кількість 
опитаних, які довіряють судам 
(46,0%), вища, аніж тих, хто 
судовій системі не довіряє 
(45,3%). Ще більший рівень 
довіри громадян, які 
контактували із судами до 
місцевих судів: довіру місцевим 
судам висловили більшість 
опитаних – 51,4%, недовіру – 
40,2%44 

25 

                                                        
44 http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy 

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy
https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/Report_Razumkov_final.pdf
https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/Report_Razumkov_final.pdf
http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy
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Рівень обізнаності 
громадян щодо права 
на безоплатну 
правову допомогу, %) 

Джерело:  Соціологічне 
дослідження «Що 
українці знають і 
думають про права 
людини: базове 
дослідження (2016) та 
оцінка змін (2018)» 

Знаю, де і як отримати 
БПД – 11,9 

Чули про таке, але не 
знають, де і як отримати 
– 33,7 

Нічого про це не 
знають – 54,7 

 Знаю, де і як отримати 
БПД – 18,4 (+7%) 

Чули про таке, але не 
знають, де і як отримати 
– 34,7 

Нічого про це не 
знають – 47 (-7%) 

Дослідження 
заплановано на 2020 р. 

Рівень обізнаності населення 
про систему БПД зростає 

25 

 

Структурні: 100 (з 200) – 50% Процесу: 150 (з 500 (30%) Результату: 75 з 400 (18,75%) Загалом: 29,54% 
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Додаток 5. Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до 
інформації та вільного розвитку особистості 

Стратегічна мета:  

забезпечення вільного обміну інформацією та свободи вираження поглядів і переконань 

Очікувані результати:  

● забезпечено належне функціонування суспільного мовлення 
● додержуються принципи ідеологічної багатоманітності, впроваджується інформаційна політика захисту і протидії інформаційній війні, недопущення мови 

ворожнечі 
● забезпечено свободу діяльності засобів масової інформації, що включає, зокрема, свободу редакційної політики, прозорість інформації стосовно власності і 

джерел фінансування засобів масової інформації, захист професійної діяльності та безпеку журналістів 
● реформовано друковані засоби масової інформації державної та комунальної форм власності, обмежено до необхідного мінімуму державне регулювання 

діяльності засобів масової інформації 
● розмежовано діяльність офіційних друкованих видань державних органів, органів місцевого самоврядування та інших засобів масової інформації 
● гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, обмеження здійснення цих прав встановлюються виключно 

законом і є необхідними в демократичному суспільстві для забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя 

● уживаються заходи щодо забезпечення надання інформації людям з інвалідністю у максимально доступній для них формі 
● створені умови для вільного розвитку особистості, зокрема, шляхом реформування системи освіти в Україні 
● забезпечено ефективний доступ до інформації, у тому числі публічної інформації 
● забезпечено систему гарантій доступу кожного до інформаційних ресурсів, зокрема до мережі Інтернет. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Створення суспільного 
мовлення з 
відповідними 
гарантіями 
незалежності, 
включаючи відповідне 
фінансування 

Джерело: офіційні 
джерела 

У 2015–2016 роках 
внесено зміни до ЗУ про 
«Про суспільне 
телебачення і 
радіомовлення України», 
що унормували питання 
механізмів 
перетворення 
державних установ і 
студій у Національну 

У січні 2017 року 
зареєстровано 
юридичну особу 
суспільного мовника — 
Національну суспільну 
телерадіокомпанію 
України  

2017 року Державний 
бюджет виділив 970 млн 

2018 року Державний 
бюджет виділив 776 млн 
з 1535 млн грн (-49%) 

Довідково: 2019 року 
Державний бюджет 
виділив 1005 млн грн з 
1816 млн грн (-45%) 

Бюджет на 2019 р. виділив  

1 027 млн грн (56,70% 
встановленого законом). 

Від 2016 р. створено та 
функціонує система 
суспільного мовлення, але 
питання щодо її незалежності, 
передусім фінансової, 
викликає занепокоєння та не 
може розглядатися як таке, 
що відповідає відповідним 
європейським стандартам у 
цій галузі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1227-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1227-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1227-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1227-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19/print
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суспільну 
телерадіокомпанію 
України, а також 
визначили її мінімальний 
рівень фінансування — 
0,2% видаткової частини 
бюджету за попередній 
рік 

грн з 1294 млн грн (-
25%) 

 

Бюджет на 2020 р. виділив 
1711 млн грн (86,99% 
встановленого законом)45  

 

25 

Наявність 
законодавчого 
регулювання щодо 
захисту і протидії 
інформаційній війні. 

Джерело: офіційні 
джерела 

Серед законодавчих 
новел: 

Грудень 2016 р.: Закон 
України «Про внесення 
змін до деяких законів 
України щодо 
обмеження доступу на 
український ринок 
іноземної друкованої 
продукції 
антиукраїнського 
змісту» 

Листопад 2016 р..: Закон 
України «Про внесення 
змін до Закону України 
«Про телебачення і 
радіомовлення (щодо 
частки пісень 
державною мовою в 
музичних 

Серед законодавчих 
новел: 

Лютий 2017 р.: Доктрина 
інформаційної безпеки, 
мета якої — уточнення 
засад формування та 
реалізації державної 
інформаційної політики, 
передусім щодо 
протидії руйнівному 
інформаційному впливу 
Російської Федерації в 
умовах розв’язаної нею 
гібридної війни 

Указ Президента 
№133/2017 щодо 
блокування у 
соцмережах, пошукових 
і поштових сервісах, 
новинних веб-сайтів; 

Серед законодавчих 
новел: 

Указ Президента 
України № 126/2018 
«Про рішення Ради 
національної безпеки і 
оборони України від 2 
травня 2018 року "Про 
застосування та 
скасування 
персональних 
спеціальних 
економічних та інших 
обмежувальних заходів 
(санкцій)"» 

Серед законодавчих 
новел: 

Указ Президента України 
№ 837/2019 від 8 
листопада 2019 року «Про 
невідкладні заходи з 
проведення реформ та 
зміцнення держави»46  

У листопаді представлено 
концепцію проєкту закону 
про дезінформацію47, а в 
січні 2020 р. – проєкт 
закону 

У грудні зареєстровано 
проєкт закону про медіа, 
що повинен стати єдиним 
законом для регулювання 
всіх медіа 

За цей час прийнято низку 
актів, спрямованих на 
боротьбу з інформаційною 
війною. Проте деякі такі 
заходи були доволі 
контроверсійними і, на 
думку експертів, не 
пропорційними і не 
сумісними з поняттям 
свободи слова. Проєкт 
закону розкритикували48 
медійні організації та 
експерти. 

Проєкт закону про медіа 
системний для галузі і 
потребує обговорення. 
Перед внесенням до 
парламенту він не проходив 
громадського обговорення. 
Очікується, що правки та 
доопрацювання проєкту 

                                                        
45 Бюджет 2020 р. став найбільшим, однак на початку 2020 року рахунки мовника було заарештовано через борг на більш як 10 млн євро за позовом «Євроньюз» – борг виник ще до створення мовника, 
однак, якщо мовник його сплатить, то це призведе до суттєвого скорочення бюджету мовника. 2019 року була спроба незаконного усунення з посади Голови правління мовника З. Аласанію, однак суд 
визнав незаконним його звільнення й відновив на посаді. Звільнення Аласанії та арешт рахунків мовника, що може розглядатись як тиск на мовника та посягання на його незалежність. 
46 Визначив до 31 грудня 2019 р. подати до парламенту проекти законів щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення щодо вимог і стандартів новин, механізмів 
запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також 
передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію. 
47 Докладніше див. тут: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2818728-v-ukrinformi-publicna-diskusia-pro-svobodu-slova-ta-zahist-vid-manipulacij-ta-fejkiv.html.  
48 https://detector.media/withoutsection/article/174168/2020-01-23-yuridichnii-analiz-proektu-zakonu-ukraini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakonodavchikh-aktiv-ukraini-shchodo-zabezpechennya-
natsionalnoi-informatsiinoi-bezpeki-ta-prava-na-dostup-do-dostovirnoi-informatsii/  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#n108
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1715-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1715-19
https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374
https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374
https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389
https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389
https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389
http://mkms.gov.ua/files/InformPolityka.pdf
http://mkms.gov.ua/files/pdf/Disinformation_Draft_2020.pdf
http://mkms.gov.ua/files/pdf/Disinformation_Draft_2020.pdf
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67812
https://suspilne.media/16764-usi-rahunki-suspilnogo-arestovani-robotu-movnika-zablokovano/
https://hromadske.ua/posts/z-golovoyu-suspilnogo-dostrokovo-rozirvali-kontrakt-chlenkinya-naglyadovoyi-radi
https://stv.detector.media/kontent/resonans/sud_skasuvav_rishennya_pro_zvilnennya_zuraba_alasanii/
https://stv.detector.media/kontent/resonans/sud_skasuvav_rishennya_pro_zvilnennya_zuraba_alasanii/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2818728-v-ukrinformi-publicna-diskusia-pro-svobodu-slova-ta-zahist-vid-manipulacij-ta-fejkiv.html
https://detector.media/withoutsection/article/174168/2020-01-23-yuridichnii-analiz-proektu-zakonu-ukraini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakonodavchikh-aktiv-ukraini-shchodo-zabezpechennya-natsionalnoi-informatsiinoi-bezpeki-ta-prava-na-dostup-do-dostovirnoi-informatsii/
https://detector.media/withoutsection/article/174168/2020-01-23-yuridichnii-analiz-proektu-zakonu-ukraini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh-zakonodavchikh-aktiv-ukraini-shchodo-zabezpechennya-natsionalnoi-informatsiinoi-bezpeki-ta-prava-na-dostup-do-dostovirnoi-informatsii/
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радіопрограмах і 
радіопередачах)» 

Травень 2017 р.: Закон 
України щодо квот 
державної мови на 
телебаченні та штрафів 
для порушників 

триватимуть одразу до 
другого читання 

50 

Наявність 
законодавчого 
врегулювання надання 
інформації людям з 
інвалідністю  

Джерело: офіційні 
джерела 

    Зрушень не відбувається, що 
демонструє відсутність 
політичної волі просуватися 
у відповідному напрямі. 
Жоден із заходів 
Національного плану щодо 
цього питання не виконано 

0 

Рівень доступності 
(охоплення) інтернету 
для населення України 
(користування на 
інтернет)  

Джерело: офіційна 
статистика 

54,0%. 59,8% 62,6% 

 

Інформація відсутня, 
водночас, за даними 
Укртелекому49, в Україні 
15% населення мешкає в 
зоні цифрового розриву 
та не має можливості 
доступу до 
широкосмугового 
інтернету 

Кількість домогосподарств, 
що мають доступ до 
інтернету, стабільно 
збільшується 

75 

Кількість скарг до 
Уповноваженого щодо 
порушення права на 
доступ до інформації 

Джерело: доповіді 
Уповноваженого 

Доповідь за 2016 р. 

Кількість звернень – n/a 

Кількість протоколів – 
434 

«Головними проблемами, 
які призводять до 
систематичності 
порушень Закону, є: 1. 
Відсутність у 
представників суб’єктів 
владних повноважень, а 
також державних та 
комунальних 

Доповідь за 2017 р. 

Кількість звернень – 
3792 

Кількість протоколів – 
936 

«Щодо 2017 року можна 
стверджувати, що 
такий стан справ 
змінився. Практика 
розгляду скарг на 
порушення Закону 
свідчить, що загальний 
рівень знань щодо вимог 

Доповідь за 2018 р. 

Кількість звернень – 
4201 

Кількість протоколів – 
295 

«Аналіз скарг щодо 
порушення права на 
доступ до публічної 
інформації та практика 
реалізації 
Уповноваженим 
відповідних завдань у цій 
сфері засвідчили про 

Доповідь 2019 р. Кількість 
звернень – 3237 

Кількість протоколів – 254 

«Моніторинг дотримання 
вказаного права також 
демонструє зменшення 
випадків надання публічної 
інформації не по суті 
запиту, покращилась 
практика взаємодії 
розпорядників інформації із 
її запитувачами в частині 
відшкодування фактичних 

Дані за минулі роки 
Уповноваженого свідчать 
про стабільно високу 
кількість звернень щодо 
порушення права на доступ 
до публічної інформації. 
Водночас різке зменшення 
кількості складених 
протоколів з 2018 р. – 
результат змін до 
законодавства щодо 
встановлення 
недиференційованого за 
тематиками терміну для 

                                                        
49 https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2827973-dostupu-do-internetu-ne-maut-15-ukrainciv.html  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2054-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2054-19
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_ddudi_2017.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/06/zb_ddudi_2017.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_Internet_2018.pdf
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2827973-dostupu-do-internetu-ne-maut-15-ukrainciv.html


 

107 
 

підприємств культури 
відкритості та 
публічності діяльності. 

2. Відсутність 
належного рівня знань 
вимог Закону.  

3. Відсутність належної 
регламентації порядку 
опрацювання 
інформаційних запитів у 
розпорядника 
інформації. 

4. Наявність 
суперечливої судової 
практики з вирішення 
спорів щодо 
застосування Закону у 
аналогічних справах» 

Закону підвищився, 
однак розуміння їх суті 
та навичок 
застосування ще 
залишаються на дуже 
низькому рівні. 

Найскладнішою 
проблемою у 
правозастосуванні 
залишається 
застосування 
трискладового тесту 
як єдиної підстави для 
обмеження доступу до 
інформації» 

трансформацію 
порушень від звичайних 
типових до більш 
складних. Зазвичай це 
пов’язано з неточністю 
окремих положень 
Закону України «Про 
доступ до публічної 
інформації», а також 
пошуку розпорядниками 
інформації нових 
механізмів обмеження 
доступу до публічної 
інформації» 

витрат за копіювання і 
друк документів, а також 
усвідомлення 
розпорядниками обов’язку 
з оприлюднення публічної 
інформації у формі 
відкритих даних…» 

складання 
адміністративного 
протоколу 

50 

Стан розслідування 
справ щодо нападів на 
журналістів: офіційна 
статистика (кількість 
заяв/відкритих 
проваджень/судових 
справ за 
перешкоджання 
журналістській 
діяльності (ст. 171 ККУ) 

Джерело: офіційна 
звітність 

Зареєстровано – 176 

Закрито – 6 

Направлені до суду з 
обвинувальним актом – 
74 

Зареєстровано – 219 

Закрито – 5 

Направлено до суду з 
обвинувальним актом – 
90 

Зареєстровано – 195 

Закрито – 7 

Направлено до суду з 
обвинувальним актом – 
76 

Кількість проваджень у 
судах за 
обвинуваченням, що 
перебували в судах – 20, 
надійшло за 2018 р. – 9. 
Кількість розглянутих 
проваджень – 8: 3 – 
закрите провадження; 5 
– винесення вироку 

Зареєстровано – 190  

Закрито – 84 

Направлено до суду з 
обвинувальним актом – 650 

Кількість проваджень у 
судах за обвинуваченням, 
що перебували в судах, – 
21, надійшло за 2019 р. – 9. 
Кількість розглянутих 
проваджень – 6: 1 – 
повернуто прокурору, 2 – 
закрито провадження; 3 – 
винесення вироку  

Зазначені дані не показові, 
адже, як свідчать звіти 
громадських і міжнародних 
організацій, порушники не 
зазнають покарання, що 
породжує відчуття 
безкарності у суспільстві та 
призводить до погіршення 
ситуації, більшої 
жорстокості нападів тощо 

Багато резонансних справ 
залишаються без належного 
розслідування 

25 

Аналіз дій держави 
щодо захисту прав 

З Доповіді щодо ситуації 
з правами людини в 
Україні (16 серпня – 15 

З Доповіді щодо ситуації 
з правами людини в 
Україні (16 серпня – 15 

З Доповіді щодо ситуації 
з правами людини в 
Україні (16 травня – 15 

З Доповіді Моніторингової 
місії ООН щодо ситуації з 
правами людини в Україні 

Динаміка, що 
спостерігається, викликає 
занепокоєння, адже 

                                                        
50 За даними ІМІ, https://imi.org.ua/news/u-2019-rotsi-zmenshylasya-kilkist-sprav-skerovanyh-do-sudu-za-zhurnalistskymy-stattyamy-imi-i31332.  

https://court.gov.ua/userfiles/media/media/1k_2018.xlsx
https://court.gov.ua/userfiles/media/media/1k_2018.xlsx
https://court.gov.ua/userfiles/media/dsa_pres_slujba_2019/dsa_pres_slujba_2020/1k_2019.xlsx
https://court.gov.ua/userfiles/media/dsa_pres_slujba_2019/dsa_pres_slujba_2020/1k_2019.xlsx
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16May-15Aug2019_UA.pdf
https://imi.org.ua/news/u-2019-rotsi-zmenshylasya-kilkist-sprav-skerovanyh-do-sudu-za-zhurnalistskymy-stattyamy-imi-i31332
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журналістів (експертна 
думка) 

Джерело:  звіти 
міжнародних організацій 
(Моніторингова місія 
ООН) 

листопада 2016 р.) 
Управління Верховного 
комісара ООН з прав 
людини: 

«УВКПЛ залишається 
серйозно занепокоєним з 
приводу відсутності 
дієвих розслідувань 
резонансних вбивств, 
нападів і порушень прав 
журналістів. .. 

… УВКПЛ занепокоєне 
тим, що кримінальні 
провадження у таких 
справах рідко 
приводять до 
конкретних 
результатів. У 2016 р. 
було встановлено лише 
сім підозрюваних у 95 
розслідуваннях справ 
про перешкоджання 
журналістській 
діяльності» 

листопада 2017 р.) 
Управління Верховного 
комісара ООН з прав 
людини: 

«Відсутність 
відповідальності за 
злочини проти 
журналістів викликає 
серйозні занепокоєння. 
Практично немає 
зрушень у розслідуваннях 
нещодавніх фізичних 
нападів на 
співробітників ЗМІ та 
резонансних справах … 

УВКПЛ також звернуло 
увагу на тривожну 
тенденцію щодо того, 
що іноземних 
журналістів, які 
висвітлюють конфлікт 
на сході України, 
називають 
«пропагандистами» і на 
основі цього 
депортують з України» 

серпня 2018 р.) 
Управління Верховного 
комісара ООН з прав 
людини: 

«Упродовж 
розглядуваного періоду 
УВКПЛ задокументувало 
збільшення кількості 
фізичних нападів на 
працівників засобів 
масової інформації та 
інших кричущих 
інцидентів, які 
перешкоджали їхній 
законній професійній 
діяльності. …УВКПЛ 
стурбоване 
зростанням 
жорстокості у 
контексті деяких 
інцидентів.  

…Тривалі, затягнуті 
розслідування нападів на 
активістів 
громадянського 
суспільства і 
працівників ЗМІ, а також 
виключення цих справ з 
числа пріоритетних 
для поліції, як і раніше, 
сприяють звуженню 
громадянського 
простору, оскільки винні 
не притягнуті до 
відповідальності»  

16 травня 2019 р. – 15 
серпня 2019 р.: 

«У звітному періоді УВКПЛ 
задокументувало шість 
фізичних нападів на 
працівників засобів 
масової інформації. Це 
насильство, як і досі, 
заохочувала відсутність 
відповідальності за 
напади на працівників 
засобів масової інформації, 
вчинені раніше.» 

З Доповіді Моніторингової 
місії ООН щодо ситуації з 
правами людини в Україні 
16 серпня 2019 р. – 15 
листопада 2019 р.: 

«УВКПЛ стурбоване тим, 
що активісти 
громадянського 
суспільства та 
журналісти продовжують 
бути мішенню для нападів 
по всій Україні. 
Непритягнення до 
відповідальності винних у 
нападах на таких осіб, 
включаючи відсутність 
ефективного 
розслідування, заохочує 
винних осіб та 
призводить до збільшення 
насильства.» 

свідчить про погіршення 
стану справ про 
перешкоджання 
журналістській діяльності та 
безкарності нападів на 
журналістів 

-50 

Оцінка дій 
(законодавчого поля та 
його імплементації), 
спрямованих на захист 

З Доповіді щодо ситуації 
з правами людини в 
Україні Управління 

З Доповіді щодо ситуації 
з правами людини в 
Україні Управління 

З Доповіді щодо ситуації 
з правами людини в 
Україні Управління 

З Доповіді Моніторингової 
місії ООН щодо ситуації з 
правами людини в Україні 

Громадські та міжнародні 
організації, оцінюючи 
заходи держави в цьому 
напрямі, наголошують на 
необхідності дотримання 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/28thReportUkraine_UA.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/29thReportUkraine_UA.pdf
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і протидію 
інформаційній війні 

Джерело:  офіційні 
джерела, звіти 
міжнародних організацій 
(Моніторингова місія 
ООН) 

Верховного комісара 
ООН з прав людини: 

«… працівники 
українських ЗМІ 
продовжують відчувати 
тиск з боку СБУ та 
Збройних Сил України 
при висвітленні таких 
чутливих питань, як 
втрати серед 
військових або 
неправомірна поведінка 
українських 
військовослужбовців. 
Деякі журналісти також 
повідомляють про 
самоцензуру, до якої 
вони вдаються, коли 
відчувають, що 
оприлюднення певної 
інформації може 
зашкодити Збройним 
Силам України, або 
побоюються, що 
російські або 
підконтрольні 
озброєним групам ЗМІ 
можуть використати 
таку інформацію в цілях 
пропаганди»  

Верховного комісара 
ООН з прав людини: 

«УВКПЛ занепокоєне з 
приводу використання 
та широкого 
тлумачення положень 
Кримінального кодексу 
України, що стосуються 
тероризму, а також 
положень щодо 
державної зради та 
посягання на 
територіальну 
цілісність і 
недоторканність 
держави у справах 
проти співробітників 
українських засобів 
масової інформації, 
журналістів та блогерів, 
які публікують 
матеріали, дописують 
чи поширюють дописи у 
соціальних мережах, які 
органи безпеки 
вважають 
«антиукраїнськими»  

Верховного комісара 
ООН з прав людини: 

«УВКПЛ занепокоєне 
заходами, що 
вживаються Урядом в 
ім’я протидії загрозам 
безпеці та запобігання 
кіберзлочинам. Після 
видання 14 травня 2018 
року президентського 
указу про заборону 192 
веб-сайтів на розгляд 
Парламентом очікує 
законопроєкт, який 
може наділити СБУ 
широкою свободою дій 
та повноваженнями для 
блокування 
інформаційних онлайн-
ресурсів без будь-якого 
судового нагляду» 

16 листопада 2019 р. – 15 
лютого 2020 р.: 

«УВКПЛ глибоко 
занепокоєне суперечливою 
ініціативою Уряду 
розробити 
законодавство про 
боротьбу з 
розповсюдженням 
«дезінформації», яким, 
зокрема, передбачалося б 
підвищення 
відповідальності просто 
за поширення 
недостовірної інформації 
та позбавлення 
анонімності користувачів 
інтернету. Ці заходи 
виглядають 
непропорційними й 
можуть негативно 
вплинути на свободу 
вираження поглядів» 

балансу заходів і втручання 
у свободу медіа  

0 

Стан дотримання 
права на доступ до 
інформації відповідно 
до оцінки 
імплементації ЦСР 
(індикатор 16.10 SDG) 

  2017 

Загальний бал – 70.41 

Оцінка розкриття 
інформації – 76.12 

Інституційні заходи – 
50.00 

Розгляд запитів – 85.42 

 2019 

Загальний рівень – 76.62 

Оцінка розкриття 
інформації – 87.50 

Інституційні заходи – 61.90 

Розгляд запитів – 80.46 

У цьому напрямі 
спостерігається певна 
позитивна динаміка, хоча 
залишається невирішеним 
питання щодо інституційної 
спроможності забезпечити 
дотримання та реалізацію 
права на інформацію  

50 

https://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2018/11/SDG-Parallel-CS-Report.18.09.20.final_.pdf
https://www.law-democracy.org/live/wp-content/uploads/2019/07/Combined.Report.Spotlight.Road-to-2030_final.pdf
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Рівень 
відкритості  відповідно 
до World Press Freedom 
Index  

Джерело: 
https://rsf.org/en  

32,93 (107/180) 33.19 (102/180) +5 в 
рейтингу 

31.16 (101/180) +1 в 
рейтингу 

 

32.46 (102/180) –1 в 
рейтингу 

Змін фактично не 
зафіксовано 

25 

Рівень сталості 
відповідно до Media 
sustainability index 

Джерело: 
https://www.irex.org/  

Score 2.04, Rank 10/21 Score 2.12, Rank 9/21 Score 2.08, Rank 9/21 2.09, Rank 10/21 Змін фактично не 
зафіксовано, хоча загальний 
рейтинг трохи зріс, певні 
показники, зокрема, щодо 
свободи слова та 
професійної журналістики 
погіршилися 

25 

 

Структурні: 75 з 300 (25%) Процесу: 100 з 500 (20%) Результату: 100 з 300 (30%) Загалом: 25% 

  

https://rsf.org/en
https://rsf.org/en/ranking/2016
https://rsf.org/en/ranking/2017
https://rsf.org/en/ranking/2018
https://www.irex.org/
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2016-full.pdf.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2017-full.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2018-full.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2019-ukraine.pdf
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Додаток 6. Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань 

Стратегічна мета:  

забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об’єднань. 

Очікувані результати: 

● визначено та забезпечено виконання позитивних обов’язків  держави щодо свободи мирних зібрань, зокрема забезпечення їх безпеки; 
● заборонено втручання держави у статутну діяльність громадських об’єднань, мінімізовано втручання держави у створення, діяльність та припинення 

громадських об’єднань через реєстраційні процедури; 
● забезпечено рівні умови та прозорі процедури доступу громадських об’єднань до бюджетного фінансування; 
● удосконалено процедури державної реєстрації релігійних організацій та погодження мирних зібрань релігійного характеру; 
● унеможливлено безпідставне та непропорційне обмеження права на мирні зібрання. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність 
законодавства щодо 
регулювання свободи 
мирних зібрань і його 
відповідність 
міжнародним 
стандартам і 
принципам у 
відповідній галузі  

Джерело: офіційні 
джерела 

Законопроєкти № 3587 та № 
3587-1 щодо гарантій 
свободи мирних зібрань, 
направлені до Венеційської 
Комісії для аналізу, 
отримали назагал позитивну 
оцінку51 

Рішення КСУ від 8 вересня 
2016 року № 6-рп/2016, 
згідно з яким положення 
частини п’ятої статті 21 
Закону «Про свободу совісті 
та релігійні організації» 
суперечать конституційним 
приписам щодо проведення 
мирних зібрань, закріплених 
у статті 39 Конституції 
України, оскільки 
встановлюють дозвільний 

2017 року набули 
чинності зміни до 
Кодексу 
адміністративного 
судочинства України, які 
встановили нові правила 
розгляду судом справ 
щодо встановлення 
обмеження права на 
свободу мирних зібрань. 
Новий закон суттєво 
звузив процесуальні 
можливості органів 
влади накладати 
обмеження на реалізацію 
громадянами свого 
права на мирні зібрання 

Наказом МВС від 23.08. 
2018 року № 706 
затверджено Концепцію 
запровадження в 
діяльності органів і 
підрозділів Національної 
поліції України 
скандинавської моделі 
забезпечення публічної 
безпеки та порядку під час 
проведення масових 
заходів 

 

Жодних зрушень За чотири роки 
національне 
законодавство в цій 
царині не зазнало 
структурних змін, 
радше йшлося про 
спроби таких змін, 
фрагментарні 
виправлення та 
тлумачення. 

Тому можна 
констатувати, що після 
ухвалення Конституції 
України 1996 р. 
Верховна Рада не раз 
робила спроби 
ухвалити спеціальний 
закон щодо мирних 
зібрань: більше десятка 

                                                        
51 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)030-e 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)030-e
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порядок замість 
повідомчого 

законопроєктів 
проходили розгляд у 
парламенті, чотири 
рази Венеційська 
комісія надавала свої 
висновки щодо 
проєктів. Проте 
результату наразі 
немає (ані 
спеціального закону, 
ані відповідних змін до 
чинного 
законодавства). 
Промовистою 
експертною 
характеристикою стану 
законодавчого 
регулювання свободи 
мирних зібрань в 
Україні, яке актуальне 
наразі, стало рішення 
ЄСПЛ у справі 
«Вєренцов проти 
України»: «Хоча Суд 
погоджується з тим, що 
державі може 
знадобитися певний 
час для прийняття 
законодавчих актів 
протягом перехідного 
періоду, він не може 
погодитися з тим, що 
затримка у понад 
двадцять років є 
виправданою, 
особливо коли йдеться 
про таке 
фундаментальне право, 
як свобода мирних 
зібрань» 
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25 

Наявність 
законодавчих 
гарантій щодо: 

● створення та 
реєстрації ГО 

● їх 
фінансування 
(зокрема 
доступу до 
бюджетних 
коштів) 

● діяльності ГО 

Джерело: офіційні 
джерела 

26 листопада 2015 р. 
прийнято Закон52 № 835-VIII, 
яким уніфіковано процедуру 
державної реєстрації, 
запроваджено можливість 
подання електронних 
документів для проведення 
всіх реєстраційних дій, 
зменшено кількість 
документів, удосконалено 
надання електронних 
адміністративних послуг у 
сфері реєстрації через 
створення Порталу 
електронних сервісів 

Немає даних 

 

Немає даних 31 січня 2019 р. набрав 
чинності прийнятий 
Верховною Радою 
України 17 січня 2019 р. 
Закон53 № 2673-VIII, 
яким, зокрема, 
спрощено процедури 
державної реєстрації 
релігійних організацій 
зі статусом юридичної 
особи 

Процедури створення 
та реєстрації ГО 
уніфіковано, спрощено 
та підкріплено 
можливістю 
використання 
електронних сервісів, 
проте потребують 
доопрацювання 

75 

Немає даних Немає даних Точкова зміна щодо 
фінансування ГО ветеранів 

Немає даних У частині доступу до 
бюджетних коштів 
поступу не відбулося 

0 

Ухвалено Національну 
Стратегію сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 
2016–2020 роки 

2017 р. прийнято 
поправки до 
антикорупційного 
законодавства, згідно з 
якими від організацій 
громадянського 
суспільства вимагають 
публічно розкривати 
інформацію про 
фінансування своєї 
діяльності, якщо їх 
щорічний дохід 
перевищує невисокий 
поріг, а також 

Жодних зрушень 6 червня 2019 р. 
Конституційний Суд 
України ухвалив 
Рішення55 у справі за 
конституційними 
поданнями 
Уповноваженого 
Верховної Ради України 
з прав людини та 65 
народних депутатів 
України, яким визнав 
неконституційною 
вимогу щодо 

У контексті оцінки дій 
влади щодо гарантій 
діяльності ГО звітний 
період позначився 
спробами встановити 
впливу на діяльність ГО 
через механізми 
фінансового звітування. 
Так, незважаючи на 
рішення 
Конституційного Суду 
України, яким врешті 
було визнано 
неконституційними 

                                                        
52 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-19 
53 Закон України № 2673-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної 
особи», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-19. 
55 http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/3_p_2019.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-19
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/3_p_2019.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-19
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/3_p_2019.pdf
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встановлюють вимоги 
щодо публічного 
звітування. Зазначені 
зміни, за оцінками 
експертів54, можуть 
створити надмірний 
тягар для малих 
організацій 
громадянського 
суспільства 

декларування 
громадських активістів 

зміни до 
антикорупційного 
законодавства щодо 
вимоги декларування 
громадських активістів, 
можна констатувати, 
що впродовж 
трирічного періоду 
влада не раз вдавалася 
до дій, спрямованих на 
встановлення 
перешкод у роботі 
громадських 
організацій та 
активістів. Адже 
запровадження режиму 
розкриття фінансового 
стану, за оцінками 
експертів, зокрема 
Венеційської Комісії, 
конфліктувало з 
правами людини, 
зокрема свободою 
об‘єднань, правом на 
повагу до приватного 
життя та заборону 
дискримінації56 

-25 

Кількість судових 
заборон на 
проведення мирних 
зібрань 

Джерело: Єдиний 
державний реєстр 
судових рішень57 і 

6 судових заборон (2 
часткові) на проведення 
мирних зібрань 

«Після подій на Майдані 
2014 р. кількість заборон на 
проведення мирних зібрань 
в усій Україні поступово 

Жодної судової 
заборони на проведення 
мирних зібрань 

«Загалом спостерігалося 
зменшення кількості 
судових заборон на 
громадські зібрання» (З 

1 судова заборона на 
проведення мирного 
зібрання та 1 обмеження 
(використання 
Георгіївських стрічок під 
час мирного зібрання без 
заборони останнього)  

3 позови за рік, по 1 
відмовлено у відкритті 
провадження, 1 
задовольнили 

Назагал кількість 
обмежень проведення 
мирних зібрань 
зменшилася, що 
зазначили і міжнародні 
організації, і громадські 
активісти. Проте фокус 
зменшується з 

                                                        
54 Зокрема оцінки Моніторингової місії ООН, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_UKR.pdf. 
56 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)006-e 
57 http://reyestr.court.gov.ua/ 

https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2017/02/DRI-UA_Freedom-of-Assembly_ua.pdf
http://pravo.org.ua/img/zstored/files/myrni_zibrannia_v_Ukraini.pdf
http://pravo.org.ua/img/zstored/files/myrni_zibrannia_v_Ukraini.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_UKR.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)006-e
http://reyestr.court.gov.ua/
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тематичні 
звіти/моніторингів ГО 
та міжнародних 
організацій 

зменшується. Водночас 
УВКПЛ звертає увагу на те, 
що такі обмеження досі 
трапляються» (З Доповіді 
щодо ситуації з правами 
людини в Україні за 16 
серпня – 15 листопада 2016 
р.)58 

Доповіді щодо ситуації з 
правами людини в 
Україні за 16 травня – 15 
серпня 2017 р.)59 

безпосереднього 
обмеження 
проведення мирних 
зібрань на 
забезпечення їх 
безпеки. Водночас 
2019 р. було 
зафіксовано кілька 
фактів щодо 
накладення 
адміністративного 
штрафу за проведення 
«несанкціонованих 
мирних зібрань», які за 
своєю суттю такими не 
були  

100 

Порушення порядку 
проведення мирних 
зібрань ст. 185-1 
Кодексу про 
адміністративні 
правопорушення 

Кількість осіб, щодо яких 
розглянуто справи – 11 

Кількість справ, що 
надійшло – 15 

Кількість накладених 
стягнень – 1 

Кількість осіб, щодо яких 
розглянуто справи – 11 

Кількість справ, що 
надійшло – 19 

Кількість накладених 
стягнень – 5 

Кількість осіб, щодо яких 
розглянуто справи – 27 

Кількість справ, що 
надійшло – 41 

Кількість накладених 
стягнень – 2 

Дані очікуються  

Дії спрямовано на 
забезпечення 
безпеки мирних 
зібрань 
правоохоронними 
органами 

Джерело: офіційні 
джерела (Звіти щодо 
виконання Плану дій60) 

Пілотинг діалогової поліції 
на рівні Києва 

З лютого 2017 року в 
низці регіонів держави 
(Львівська, Миколаївська, 
Одеська, Полтавська, 
Рівненська, Харківська, 
Хмельницька області) 
почалося практичне 
впровадження діяльності 
груп діалогової поліції 
(перемовників) під час 

Відбується розвиток 
«поліції діалогу» 

З початку 2019 р. у всіх 
регіонах запрацювала 
«поліція діалогу», 
підрозділ покликаний 
забезпечувати 
позитивні зобов’язання 
держави щодо свободи 
зібрань в Україні. 

На 1 липня 2019 р. 
тривав процес 
підготовки та 

Не зважаючи на 
відсутність змін у 
частині нормативного 
регулювання безпеки 
мирних зібрань та 
очікування на 
прийняття 
спеціального ЗК, 
зроблено певні кроки 
та підготовку 
співробітників, які 

                                                        
58 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport16th_UKR.pdf 
59 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_UKR.pdf 
60 http://www.hro.org.ua/index.php?r=9 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport16th_UKR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_UKR.pdf
http://www.hro.org.ua/index.php?r=9
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проведення масових 
заходів 

укомплектування 
штатних посад 

відповідатимуть за 
забезпечення безпеки 
мирних зібрань і 
запобігання можливим 
порушенням і 
конфліктам. Наразі 
передчасно говорити 
про ефективність 
цього механізму, хоча 
вже є певні позитивні 
зрушення 

50 

Імплементація 
положень 
законодавства щодо 
реєстрації та 
фінансування ГО: 
● кількість 

зареєстрованих ГО 
● частка бюджетного 

фінансування в 
роботі ГО, 
надходжень від 
членських і 
благодійних 
внесків  

Джерело: офіційна 
статистика 

 

 

 

● 75 47861 

 

Надходження з: 

- бюджету (державного і 
місцевого) - 7% 

- членські внески - 10% 

- від благодійності - 57% 

 

 

 

● 80 12262 

 

Надходження з: 

- бюджету (державного 
і місцевого) - 6% 

- членські внески - 10% 

- від благодійності - 
52% 

 

 

 

● 84 19963 

 

Надходження з: 

- бюджету (державного і 
місцевого) - 8% 

- членські внески - 11% 

- від благодійності - 57% 

Очікуються дані 
Держстату 

 

 

 

Очікуються дані 
Держстату 

Систему державної 
реєстрації громадських 
організацій великою 
великою мірою 
спрощено, їх кількість 
стабільно збільшується 
від року до року 

100 

Викликає 
занепокоєння, що 
впродовж цих років 
частка бюджетного 
фінансування в 
бюджетах ГО не 
збільшується і 
основним джерелом 
фінансування 
залишаються 
благодійні (великою 
мірою саме донорські) 
кошти, що свідчить про 
певну нестабільність 
громадського сектору 

                                                        
61 Офіційна статистика, https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/susp_d.htm. 
62 Там само. 
63 Там само.  

https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_go_bl.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_go_2017.pdf
https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/susp_d.htm
https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/susp_d.htm
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та залежність від 
міжнародної допомоги 

0 

Кількість нападів на 
ГО та активістів  

Джерело: 
звіти/моніторинги ГО 
та міжнародних 
організацій 

 За даними коаліції ГО, яка 
об’єднує 60 організацій64, 
2017 р. зафіксовано 170 
фактів (напади й тиск від 
влади, силових органів та 
екстремістських груп) 

За даними коаліції ГО, яка 
об’єднує 60 організацій65, 
2018 р. зафіксовано 215 
фактів (напади й тиск від 
влади, силових органів та 
екстремістських груп) 

83 задокументованих 
інциденти 

37 насильницьких 
нападів на активістів і 
їхнє майно, 20 випадків 
погроз та 11 нападів на 
мирні зібрання 
правозахисників  

Упродовж звітного 
періоду спостерігалася 
тенденція щодо 
збільшення кількості 
нападів на громадських 
активістів, до того ж ця 
небезпечна тенденція 
характеризується 
пасивністю 
правоохоронних 
органів у розслідуванні 
таких випадків. 2019 р. 
було створено 
парламентську комісію 
щодо розслідування 
злочинів проти 
громадських активістів 
і журналістів, проте і 
цей інструмент не дав 
очікуваного поштовху 
у подоланні 
безкарності 

-50 

Аналіз стану 
дотримання 
позитивного 
зобов‘язання 
держави щодо 
забезпечення 
безпеки мирних 
зібрань 

 «Загалом спостерігалося 
… підвищення 
ефективності діяльності 
поліції під час великих 
громадських зібрань 
всією Україною… 
Водночас поліція не 
забезпечувала належний 
захист невеликих за 
кількістю учасників 

«Хоча УВКПЛ схвалює 
безперервний прогрес у 
вживанні заходів 
реагування та запобігання 
з метою підтримки порядку 
для захисту 
громадянського 
суспільства під час 
публічних демонстрацій і 
зібрань, як і раніше 

«УВКПЛ відзначає 
зусилля Національної 
поліції з забезпечення 
безпеки зібрань, 
організованих ЛГБТІ-
спільнотою 22–23 
листопада 2019 р. в 
Києві, включно з 
трансґендерним 
маршем, проведеним 

Не зважаючи на 
певний прогрес щодо 
забезпечення 
правоохоронними 
органами безпеки 
мирних зібрань, 
тенденції безкарності 
досі залишаються 
небезпечними 

                                                        
64 http://cs-coalition.org/ua/mapa-zahroz  
65 Там само.  

http://cs-coalition.org/ua/mapa-zahroz
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Джерело: 
звіти/моніторинги ГО та 
міжнародних 
організацій 

 

демонстрацій, особливо 
тих, що були організовані 
представниками меншин 
або опозиційних 
політичних рухів. Мали 
місце напади і 
заподіяння тілесних 
ушкоджень учасникам 
таких заходів з боку 
членів радикальних 
націоналістичних груп». 
(З Доповіді щодо ситуації 
з правами людини в 
Україні за 16 травня – 15 
серпня 2017 р.)66 

висловлює стурбованість 
щодо продовження актів 
насильства, спрямованих 
проти свободи мирних 
зібрань та свободи 
об’єднання. Те, що 
правоохоронні органи не 
реагують на акти 
насильства, не висувають 
відповідні звинувачення і 
не проводять відповідні 
розслідування, є особливо 
тривожним в контексті 
майбутніх виборів» (З 
Доповіді щодо ситуації з 
правами людини в Україні 
за 16 серпня – 15 
листопада 2018 р.)67  

23 листопада 
паралельно з 
контрдемонстрацією. 
Правоохоронці 
успішно розмежували 
учасників цього 
зібрання та учасників 
контр-демонстрації і 
негайно затримали на 
місці події шістьох із 
найбільш агресивних 
осіб, причетних до 
сутичок, яких 
обвинуватили у 
дрібному хуліганстві та 
відпустили»68 

25 

CSO sustainability 
index 

Джерело: звіти USAID 

overall CSO sustainability 

3.3 

overall CSO sustainability 

3.2 

overall CSO sustainability 

3.3 

Дані будуть у вересні 
2020 р. 

Суттєвих змін за два 
роки імплементації 
Стратегії не 
зафіксовано 

25 

 

Структурні: 75 з 400 (19%) Процесу: 200 з 500( 40%) Результату: 50 з 200 (25%) Загалом: 30% 

  

                                                        
66 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_UKR.pdf 
67 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/24thReportUkraineAugust_November2018_RU.pdf  
68 http://www.un.org.ua/images/documents/4826/29thReportUkraine_UA.pdf 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CSOSI_Report_7-28-17.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-civil-society-organization-2017-regional-report.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-2018-report-europe-eurasia.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_UKR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/24thReportUkraineAugust_November2018_RU.pdf
http://www.un.org.ua/images/documents/4826/29thReportUkraine_UA.pdf


 

119 
 

Додаток 7. Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах 

Стратегічна мета: 

● забезпечення дотримання права громадян вільно брати участь в управлінні державними справами та формуванні органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування через вибори; 

● забезпечення ефективної взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, зокрема 
удосконалення процедур залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки та прийняття рішень органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування. 

Очікувані результати: 

● забезпечено свободу волевиявлення громадян, прозорість формування органів державної влади, органів місцевого самоврядування через вибори, 
стабільність та уніфікованість законодавства України про вибори; 

● створено умови для забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю; 
● забезпечено вдосконалення законодавства про всеукраїнський референдум та законодавчо врегульовані питання проведення місцевих референдумів; 
● створено умови для запровадження електронної демократії; 
● забезпечено відкритість та прозорість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема через доступ до публічної інформації; 
● вироблено ефективний механізм взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність 
законодавчого 
врегулювання участі у 
виборах всіх громадян 
без винятку, 
включаючи ВПО  

 

ВПО не можуть голосувати 
на місцевих виборах 

Уряд вирішив залишити без 
змін норми щодо 
обмеження виборчих прав 
осіб, визнаних судом 
недієздатними  

Зареєстровано проєкт 
Закону України (№ 5559) 
«Про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
створення умов для 
забезпечення виборчих 
прав осіб з інвалідністю» 

У ВРУ зареєстровано 
Проєкт Закону про 
внесення змін до 
деяких законів України 
(щодо виборчих прав 
внутрішньо 
переміщених осіб та 
інших мобільних 
всередині країни 
громадян) № 6240 від 
27.03.2017 

У ВРУ зареєстровано 
Проєкт Закону про 
внесення змін до деяких 
законів України (щодо 
виборчих прав 
внутрішньо переміщених 
осіб та інших мобільних 
всередині країни 
громадян) № 6240 від 
27.03.2017 

Прийнято Виборчий 
Кодекс України69: 

- внесено зміни до 
Закону України «Про 
державний реєстр 
виборців», якими статтю 8 
доповнено частиною 
щодо того, що виборча 
адреса може не збігатися 
з адресою реєстрації 
виборця. За 
вмотивованим 
зверненням виборця 
орган ведення реєстру 
може визначити виборчу 

Внутрішньо переміщені 
особи як і інші категорії, 
які проживають не за 
місцем реєстрації, 
можуть голосувати на 
місцевих виборах 

У забезпеченні 
виборчих прав осіб з 
інвалідністю уряд не 
досяг особливого 
прогресу. Виборчим 
кодексом лише 
декларується доступ до 
інформації осіб з 
інвалідністю та 

                                                        
69 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
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адресу, яка 
відрізнятиметься від 
адреси реєстрації 

- формальне включення 
ознаки інвалідності та 
стану здоров’я не було 
наповнено заходами 
досягнення рівності. 
Безперешкодний доступ 
до приміщень виборчих 
комісій, доступ до 
інформації залишаються 
декларативними. 
Способи голосування, як 
і раніше, – за місцем 
перебування та через 
допомогу іншої особи, 
що законодавець не 
вважає порушенням 
таємниці  

Створена робоча група 
розробляє зміни до 
Виборчого кодексу щодо 
забезпечення прав 
виборців з інвалідністю / 
порушенням здоров’я 

безперешкодний 
доступ до виборів. 
Однак Кодекс не 
деталізує, в який спосіб 
забезпечуватимуться 
відповідні напрями 

50 

Законодавче 
врегулювання 
Всеукраїнського 
референдуму, що 
відповідає 
міжнародним 
стандартам  

  Закон України «Про 
всеукраїнський 
референдум» визнано 
неконституційним 26 
квітня 2018 р.70 

26.09.2019 у ВРУ 
зареєстровано проєкт 
Закону № 2182 «Про 
всеукраїнський 
референдум», який 
04.02.2020 повернуто на 
доопрацювання, а вже 
07.02.2020 
доопрацьований 

Питання 
всеукраїнського 
референдуму не 
врегульовано 

25 

                                                        
70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-18#n60  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-18#n60
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документ подано на 
заміну71 

Нормативно-правове 
регулювання засад 
створення та 
регулювання 
електронної демократії 

 

Розпорядження КМУ №909 -
р від 30.11.2016 «Про 
затвердження плану дій із 
впровадження Ініціативи 
“Партнерство “Відкритий 
Уряд” у 2016—2018 роках», 
зокрема п. 13 Плану дій – 
«Забезпечення розвитку 
електронної демократії» 

Розпорядження КМУ 
№797-р «Про схвалення 
Концепції розвитку 
електронної демократії 
в Україні та плану 
заходів щодо її 
реалізації» 

Примітка: затверджено 
перший етап реалізації 
загального плану 
заходів – на 2017–2018 
рр.  

 

Розпорядження КМУ 
№1088-р від 18.12.2018 
попереднього 
оформлення) «Про 
затвердження плану дій 
із впровадження 
Ініціативи “Партнерство 
“Відкритий Уряд” у 2018–
2020 роках», зокрема 
план заходів зі 
«створення єдиної 
онлайн-платформи для 
взаємодії органів 
виконавчої влади з 
інститутами 
громадянського 
суспільства» 

Розпорядження КМУ № 
405-р від 12.06.2019 «Про 
затвердження плану 
заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку 
електронної демократії в 
Україні на 2019–2020 
роки» 

Відсутність закону про 
«Публічні консультації», 
проєкт якого 
розроблено в рамках 
Плану дій Ініціативи 
«Партнерство 
«Відкритий Уряд» на 
2016-2018 рр.  

75 

Кількість міст, які 
використовують 
електронні петиції72  

Жовтень-грудень 2015 р.– 28 
міст; 2016 – ще 126 міст 

154 (32%) 

Ще 77 міст 

231 (59%) 

Немає даних Дані дослідження 

Із 460 міст в Україні (на 
2018 р.) досліджено 393 
– без урахування 65 
окупованих міст, 
Чорнобиля та Прип’яті  

75 

Кількість ОМС, що 
використовують 
бюджет участі73 

Серпень-грудень 2015 р. – 6 
ОМС; 2016 р. – щонайменше 
47 ОМС 

Щонайменше 109 ОМС Щонайменше 133 ОМС Щонайменше 154 ОМС  Реалізовано також 
обласний бюджет участі 
(Полтавська область) та 
шкільний бюджет участі. 
Не реалізовано 
Всеукраїнський 
громадський бюджет 
(заплановано в рамках 

                                                        
71 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66954  
72Центр розвитку інновацій, Е-петиції в Україні: національне дослідження, 2018,, https://cid.center/052705720-2/  
73 Дмитро Хуткий, Крістіна Аврамченко, Оцінка впливу бюджету участі в Україні, 2019, https://www.researchgate.net/publication/337783487_Ocinka_vplivu_budzetu_ucasti_v_Ukraini.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66954
https://cid.center/052705720-2/
https://www.researchgate.net/publication/337783487_Ocinka_vplivu_budzetu_ucasti_v_Ukraini
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Плану заходів Концепції 
у ІV кварталі 2019 р.)   

50 

Кількість проведених 
публічних консультацій 
органами державної 
виконавчої влади74 

Міністерства – 1280 

Інші ЦОВВ – 963 

Обласні, Київська міська 
держадміністрації – 1940 

Міністерства – 956 

Інші ЦОВВ – 803 

Обласні, Київська міська 
держадміністрації – 
1444 

Міністерства – 989 

Інші ЦОВВ – 790 

Обласні, Київська міська 
держадміністрації – 1448 

Міністерства – 957 

Інші ЦОВВ – 579 

Обласні, Київська міська 
держадміністрації – 1743 

На Урядовому порталі є 
лише статистика 
кількості проведених 
публічних консультацій 
– у розрізі суб’єктів і 
способів проведення. 
Немає інформації про 
кількість 
поданих/врахованих 
пропозицій. 
Статистичні дані 
сформовані лише у 
розрізі кварталів, 
окремих річних звітів з 
використання 
публічних консультацій 
на порталі немає  

25 

Дані звітів 
міжнародних і 
громадських 
організацій за 
результатами 
проведення виборів 

Дані з сайту Центральної виборчої комісії: 

Кількість офіційних міжнародних спостерігачів на президентських виборах (31 
березня та 21 квітня 2019 р.)75:  

215 спостерігачів від 22 країн 

2485 спостерігачів від 19 міжнародних організацій 

Кількість офіційних міжнародних спостерігачів на позачергових парламентських 
виборах 21.07.201976: 

117 спостерігачів від 12 країн 

Вибори Президента 
України 31 березня 2019 
р. відбувалися в 
конкурентних умовах. 
«Фундаментальні 
свободи загалом 
поважалися»77. 
«Кандидати мали 
можливість вільно 
здійснювати 
передвиборну агітацію; 
втім, численні та 

Загалом оцінки 
міжнародних 
спостережних місій є 
позитивними. Проте, 
потребує подальшого 
посилення 
відповідальності за 
зловживання пов’язані 
зі ЗМІ, а також 
використання 
державних ресурсів 

                                                        
74 Урядовий портал, Громадянське суспільство та влада, Публічні консультації, https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/konsultaciyi-z-gromadskistyu/informacijno-analitichni-
materiali.  
75 https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp041pt001f01=719.html  
76 Там само.  
77 https://www.osce.org/uk/odihr/elections/ukraine/415757?download=true  

https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/konsultaciyi-z-gromadskistyu/informacijno-analitichni-materiali
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/konsultaciyi-z-gromadskistyu/informacijno-analitichni-materiali
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp041pt001f01=719.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp041pt001f01=919.html
https://www.osce.org/uk/odihr/elections/ukraine/415757?download=true
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1602 спостерігачі від 21 міжнародної організації достовірні свідчення 
зловживання 
державними ресурсами 
та підкупу виборців 
послабили довіру до 
процесу»78  

Під час позачергових 
парламентських виборів 
21 липня 2019 р. 
фундаментальних прав і 
свобод дотримано, а 
виборча кампанія була 
конкурентною79  

Численні порушення 
зафіксовано в 
мажоритарних округах. 
«Переплетеність бізнесу і 
політичних інтересів 
диктує порядок 
висвітлення виборів у 
ЗМІ та допускає 
зловживання 
політичними фінансами, у 
тому числі на місцевому 
рівні»80 

75 

Індекс розвитку 
електронного 
урядування ООН, 
включно з індексом 
розвитку електронної 
участі81  

(рейтинг 193 країн) 

Індекс розвитку е-
урядування (EGDI) – 0.6076 – 
62 місце 

Індекс розвитку е-участі (EPI) 
– 0.7458 – 32 місце  

N/A Індекс розвитку е-
урядування (EGDI) – 
0.6165 – 82 місце  

Індекс розвитку е-участі 
(EPI) – 0.6854  – 75 місце 

N/A Погіршення позицій у 
глобальному рейтингу 
за обома напрямами 

- 25  

 

                                                        
78 Там само.  
79 Там само. 
80 Там само.  
81 https://publicadministration.un.org/en/research/un-e-government-surveys  

https://publicadministration.un.org/en/research/un-e-government-surveys
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Структурні: 150 з 300 (50%) Процесу: 150 з 300 (50%) Результату: 50 з 200 (25%) Загалом: 44% 
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Додаток 8. Запобігання та протидія дискримінації 

Стратегічна мета:  

Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації 

Очікувані результати:  

● забезпечено комплексність та узгодженість законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації; 
● реалізуються програми щодо підвищення обізнаності громадян у сфері запобігання та протидії дискримінації; 
● забезпечено безперешкодний доступ кожного до ефективних засобів правового захисту від дискримінації; 
● дотримується і впроваджується принцип недискримінації та культура поваги до різноманітності, вживаються заходи з подолання у суспільстві стереотипів, які 

призводять до дискримінації; 
● впроваджуються відповідні та своєчасні позитивні дії на національному та місцевому рівнях у сфері запобігання та протидії дискримінації, забезпечено 

ефективне та своєчасне реагування держави на нові виклики.  

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність 
загальнодержавної та 
регіональних 
програм протидії 
дискримінації 

Джерело: звіти Мін’юсту, 
звіти Уповноваженого 
ВРУ з прав людини  

Затверджено план дій 
щодо запобігання та 
протидії дискримінації на 
рівні роботи представника 
Уповноваженого ВРУ з 
прав людини  

Немає інформації про 
окрему державну 
програму чи план дій, які 
би включали системний 
підхід до вирішення 
структурних та інших 
проблем, пов’язаних із 
нерівністю, та залучали всі 
ЦОВВ  

Немає інформації  Немає інформації  

 

Немає інформації  

  

Немає прогресу 

0 

 

Впровадження 
антидискримінаційної 
експертизи, що 
відповідає 

Жодних кроків не 
зроблено  

Жодних кроків не 
зроблено  

 

 

Жодних кроків не 
зроблено  

 

 

Було внесено зміни до 
постанови Кабінету 
Міністрів № 61 від 30 
січня 2013 року 
«Питання проведення 
антидискримінаційної 

Немає прогресу 

0 
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міжнародним 
стандартам 

Джерело: база ВРУ, 
постанова Кабінету 
Міністрів  

 

 

експертизи та 
громадської 
антидискримінаційної 
експертизи проєктів 
нормативно-правових 
актів», але внесені зміни 
не вирішують питання 
відсутності чітких 
критерії проведення 
такої експертизи, які б 
відповідали сучасним 
потребам та 
міжнародним 
стандартам 

Запровадження 
адміністративної 
відповідальності за 
дискримінацію, 
зокрема визначення 
штрафних санкцій та 
суб’єктів їх 
накладення 

Джерело: база 
законопроєктів ВРУ, ЗМІ  

16.02.2016 р. прийнято у 
першому читанні проєкт 
Закону України “Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
(щодо гармонізації 
законодавства у сфері 
запобігання та протидії 
дискримінації із правом 
Європейського Союзу)” № 
3501  

Без змін  Без змін  Законопроєкт № 0931 
(колишній № 3501) 
внесено до порядку 
денного ВРУ на друге 
читання (після 
опрацювання 
профільним Комітетом) і 
потім знято до розгляду 
по суті 

Не виконано, з огляду на 
«суспільно-релігійну 
дискусію» навколо цього 
законопроєкту, а також його 
невідповідність часу, 
прийняття цього 
законопроєкту не вирішить 
наявної прогалини 
законодавства та не дасть 
змоги створити ефективну 
систему адміністративного 
покарання за 
дискримінацію. Крім того, 
цим законопроєктом не 
вирішуються інші прогалини 
законодавства, що не 
дозволяють говорити про 
вирішення структурних 
проблем запобігання та 
покарання за дискримінацію  

Не було розроблено та 
відповідно прийнято змін до 
ККУ, які мали поліпшити 
питання відповідальності за 
злочини на ґрунті ненависті. 
Не було розроблено або 
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прийнято багато інших 
точкових змін до 
законодавства. Тут також 
варто зазначити, що 
Уповноважений ВРУ з прав 
людини на виконання своїх 
повноважень щодо 
запобігання дискримінації 
системно проводив оцінку 
наявного законодавства на 
предмет його 
дискримінаційності щодо 
тих чи інших груп осіб. 
Однак багато з їх 
рекомендацій щодо 
вдосконалення, відміни 
деяких актів тощо, держава 
проігнорувала  

25 

Посилення 
відповідальності за 
недотримання 
державних 
будівельних норм у 
частині забезпечення 
доступності 
маломобільних груп 
населення, зокрема 
людей з інвалідністю 

Джерело: 
законопроєктів ВРУ, 
сайт Мінрегіону, 
профільні ГО  

Немає інформації  Було розроблено та 
подано два 
законопроєкти – 
проєкт Закону України 
про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
посилення вимог 
законів України, 
спрямованих на 
створення 
безперешкодного 
доступу для осіб з 
інвалідністю до 
будівель і споруд № 
6536 та проєкт Закону 
про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України (щодо 
доступності для осіб з 
інвалідністю до об’єктів 

Жодних зрушень щодо 
законопроєктів № 6536 
та 5546  

Мінрегіон почали 
перегляд і внесення 
змін до наявних ДБН у 
частині їх відповідності 
сучасним вимогам 
доступності. Важливо 
зазначити, що зміни до 
ДБН частково 
вирішують питання 
щодо нових будівель, 
але не стосуються 
наявних  

Не було змін щодо 
відповідальності за 
недотримання норм 
ДБН  

Немає змін, крім 
публікації чергових змін 
до ДБН від Мінрегіон  

Немає прогресу 

0 
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громадського та 
цивільного 
призначення) № 5546 - 
обидва на розгляді в 
Комітетах ВРУ та не 
були прийняті 

Кількість нападів на 
представників ЛГБТІ 
спільноти, ромів та 
інших вразливих груп 
населення (за даними 
міжнародних 
організацій) + 
кількість осіб, 
притягнених до 
відповідальності за 
злочини, вчинені з 
мотивів расової, 
національної, 
релігійної та іншої 
нетерпимості, чи 
порушення 
антидискримінаційно
го законодавства 

Джерело: база даних 
ОБСЄ/БДІПЛ 

Кількість злочинів на ґрунті 
ненависті, які ГО 
повідомили до бази 
ОБСЄ/БДІПЛ, – 140  

Не існує державної 
статистики про кількість 
осіб, притягнених до 
відповідальності за 
дискримінацію поза 
межами ККУ (зокрема 
через відсутність 
індикаторів та 
узгодженого механізму 
збору судової статистики)  

Кількість злочинів на 
ґрунті ненависті, які ГО 
повідомили до бази 
ОБСЄ/БДІПЛ, – 212  

Кількість злочинів на 
ґрунті ненависті, які ГО 
повідомили до бази 
ОБСЄ/БДІПЛ, – 237 

Немає даних за цей рік  Немає прогресу 

0 

 

Кількість справ щодо 
дискримінації, які 
надходять до 
Уповноваженого 
Верховної Ради з прав 
людини/кількість 
роз’яснень, наданих 
Уповноваженим в 
рамках реалізації 
зазначеного мандата 

Загалом за рік отримано та 
зареєстровано 303 
звернення  

Відкрито ініціативних 
проваджень 53  

Річний звіт не містить 
інформації про те, скільки з 
цих звернень було 
розглянуто по суті, у 
скількох випадках було 
встановлено наявність 
дискримінації і в скількох 

Загалом за рік 
отримано 741 
звернення. У річному 
звіті не міститься 
інформації про те, 
скільки ініціативних 
проваджень було 
відкрито за цей рік. 
Натомість пораховано 
та описано кількість 
ініціатив щодо змін до 
чинного законодавства 
та/або допомоги/участі 

Загалом за рік 
отримано 616 звернень  

Відкрито 106 
ініціативних 
проваджень 

Упродовж 2019 р. 
Уповноважений 
розглянув 385 звернень 
громадян, в яких 
зазначено 422 
повідомлення про 
випадки дискримінації та 
відкрито 61 провадження 
за результатами 
здійснюваного 
моніторингу стану 
дотримання принципу 
недискримінації 

Залишаються питання щодо 
ведення статистики 
Уповноваженим – відсутня 
кореляція даних у звітах, не 
зрозуміло, скільки з 
отриманих скарг належні, 
скільки не розглянуто, 
скільки питань вирішено та 
ін. З позитивного присутня 
сегрегація даних за 
ознаками та інколи за видом 
порушення. Потрібно 
створити уніфіковану 
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Джерело: річні звіти 
Уповноваженого за 
2016–2019 рр..  

випадках вдалося 
відновити порушені права  

у розробці нових 
законодавчих актів 
(всього 18 прийнятих і 
врахованих пропозицій 
з 30 висловлених і 6 
подань до 
Конституційного Суду)  

систему та дотримуватись її 
під час звітування, 
показувати не  «голу цифру» 
– зайшло, а кількість 
вирішених випадків, 
зокрема для можливості 
подальшого аналізу глибини 
проблеми дискримінації в 
різних сферах суспільного 
життя та взагалі 
ефективності роботи самої 
інституції 

25 

Пропорція публічних 
будівель, доступних 
для людей з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 

Джерело: звіти 
Уповноваженого ВРУ з 
прав людини, портал 
Рада, звіти ГО 

Є лише дані про окремі 
скарги на недоступність 
будівель і споруд, які 
надходили до 
Уповноваженого. Відсутній 
державний орган, який би 
здійснював оцінку та 
контроль за вже наявними 
будівлями та спорудами на 
предмет їх відповідності 
нормам доступності  

Немає узагальненої 
інформації  

2018 р. Уповноважений 
ВРУ з прав людини 
провів 48 
моніторингових візитів 
на предмет доступності 
вразливих груп 
суспільства до 
соціальних, медичних, 
освітніх послуг, доступу 
до правосуддя, 
перевірено: соціальних 
закладів − 14, 
навчальних− 7, закладів 
культури та дозвілля − 
7, медичних закладів – 
9, приміщень судів – 8, 
об’єктів транспортної 
інфраструктури − 3 

Відкрито провадження 
щодо порушень, але 
відсутні дані про 
результати  

Немає нової інформації 
щодо збільшення чи 
зменшення пропорції 
публічних будівель, 
доступних для людей з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп. 
Навіть більше, пропорцію 
неможливо виміряти, 
адже не існує точки 
відліку – скільки 
недоступних публічних 
будівель було, які заходи 
вчинено, які поліпшення 
доступності відбулися  

Системно питання оцінки 
наявної доступності 
будівель, вже 
експлуатуються, та 
відповідно поліпшення 
доступності для людей з 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп, не 
займається жодна державна 
інституція. Відповідно 
питання не тільки у 
відсутності нормативного 
регулювання, а й в оцінці 
потреб, проблем і можливих 
способів вирішення їх 
урахуванням залучення 
різних сторін. За звітний 
період також збільшилася 
кількість позовів і на прояви 
прямої дискримінації у 
питаннях відсутності 
доступності, і на непряму 
дискримінацію (позови до 
Укрзалізниці, окремих аптек, 
до ЦВК, КМДА та Кабінету 
Міністрів) 
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0 

Кількість злочинів на 
ґрунті ненависті у 
співвідношенні з 
минулим роком 

     

Кількість справ, 
зареєстрованих у 
ЄРДР / кількість 
справ, переданих до 
суду / кількість 
судових вироків, 
пов’язаних з 
дискримінацією / 
злочинів, вчинених з 
мотивів расової, 
національної 
належності, 
релігійних 
переконань, 
інвалідності та за 
іншими ознаками 

Джерело: офіційні звіти 
НПУ та ГПУ, база даних 
ОБСЄ/БДІПЛ 

Дані ЄРДР (публічні в 
країні):  

Обліковано – 41 
Закрито – 19 
Обвинувальний акт – 4 
Засуджено – 2  

 

Дані які держава подає до 
ОБСЄ/БДІПЛ:  

Обліковано – 144 
Розслідувано – 76 
Засуджено – 2  

Дані ЄРДР  

Обліковано – 52 
Закрито – 24 
Обвинувальний акт – 2 
Засуджено – 1 

 

Дані, які держава подає 
до ОБСЄ/БДІПЛ:  

Обліковано – 163 
Розслідувано – 94 
Засуджено – 3  
 

Дані ЄРДР  

Обліковано – 99  
Закрито – 46  
Обвинувальний акт – 4 
Засуджено –- 2 

 

Дані, які держава подає 
до ОБСЄ/БДІПЛ:  

Обліковано – 178  
Розслідувано – 149  
Засуджено – 6  

Немає офіційних даних за 
рік  

Статистика, яку ведуть 
спільно НПУ та ГПУ, не 
відображає кількість 
розслідуваних у звітному 
періоді випадків, кількість 
випадків, які перейшли на 
наступний період, кількість 
справ, які було закрито. 
Вона також не корелює з 
даними громадських 
моніторингів. Ця статистика 
також не збігається з 
даними, які держава подає 
до ОБСЄ/БДІПЛ. 
Продовжують надходити 
повідомлення від ГО про 
невнесення випадків до 
ЄРДР і масове закриття 
справ без належного 
розслідування 

- 25 

Рівень толерантності 
(готовність 
обмежувати права 
різних груп) 

Джерело:  «Що українці 
знають і думають про 
права людини: базове 
дослідження (2016) та 
оцінка змін (2018)» 

Готовність обмежувати 
права (безумовно мають 
бути обмежені / за деяких 
обставин мають бути дещо 
обмежені):  

Наркозалежні – 26,2 39,8 

Колишні засуджені – 11,8 / 
41,4  

Роми – 11,2/36,4 

ЛГБТ – 18,9/27,3  

Немає інформації  Готовність обмежувати 
права:  

Наркозалежні – 
27,3/38,6 

Колишні засуджені – 
17,0/38,8 

Роми – 11,7/35,1 

ЛГБТ – 20,6/26,3  

Немає інформації  Порівняння даних за 2016 та 
2018 рр. свідчить про 
зростання 
напруги/неприйняття щодо 
майже всіх соціальних груп, 
згаданих у цьому 
дослідженні. Взяті разом із 
іншими (не повторюваними 
дослідженнями), ці цифри 
серед іншого можуть 
свідчити про недостатність 
інформаційної роботи щодо 
запобігання дискримінації 

https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/oeirtertuweoirutowierut
https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/2017human_traficing
https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/st_161_18
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Люди з певними 
політичними поглядами – 
19,3/30,2 

ВПО – 3,3/17,0 

Олігархи – 20,3/32,0  

Безхатченки – 5,1/26,6  

Безробітні – 2,6/14,7  

 

Люди з певними 
політичними поглядами 
– 23,4/27,2 

ВПО – 3,8/17,9 

Олігархи – 26,1/26,6  

Безхатченки – 8,9/24,4  

Безробітні – 3,4/15,3  

(просування різноманіття в 
українському суспільстві – 
завдання, зазначене в плані, 
але не виконане державою, 
деякі заходи провели ГО, 
але вони не мали 
загальноукраїнського 
масштабу та залежать від 
обмеженого донорського 
фінансування, де також 
проблема відсутності єдиної 
державної програми щодо 
запобігання дискримінації та 
розуміння необхідності 
узгодженого та 
комплексного підходу з 
чіткими завданнями та 
індикаторами) 

- 25 

Запровадження 
дезагрегованої 
статистики за 
визначеними 
ознаками на 
системній основі 

Джерело: звіти 
Уповноваженого ВРУ з 
прав людини 

Якщо для оцінки 
виконання брати системну 
та злагоджену роботу зі 
збору та аналізу 
дезагрегованої статистики 
з різних державних 
органів, то її немає. Як не 
було й розроблено 
критеріїв та інструментів зі 
збору такої інформації (та її 
подальшого аналізу для 
розробки державної 
політики). 2016 р. за 
поданням 
Уповноваженого Кабінет 
Міністрів прийняв 
постанову № 359 «Про 
внесення зміни до розділу 
II Класифікатора звернень 
громадян», якою позицію 
120 у графі «Зміст питання» 

За наданою ДСА 
інформацією, впродовж 
2017 р. у межах 
адміністративного 
судочинства було 
відкрито 15 296 
судових проваджень у 
справах за позовом 
про дискримінацію, у 
рамках цивільного 
судочинства – 674 
провадження, у рамках 
кримінального 
судочинства – 6 
судових проваджень у 
справах про злочини 
на ґрунті нетерпимості  

 

Якщо вважати як 
статистику звернення 
громадян із позовами 
на дискримінації до 
суду, то від 2018 р. ДСА 
щокварталу надсилає 
на адресу 
Уповноваженого 
інформацію щодо 
загальної кількості 
проваджень, 
предметом яких є 
дискримінація, у рамках 
цивільного, 
адміністративного та 
кримінального 
судочинства 

Наразі статистичні дані, 
надіслані ДСА, свідчать 
про велику кількість 

Немає даних за 2019 р. Ані Уповноважений ВРУ, ані 
ДСА, ані інші органи 
державної влади не 
запровадили власних даних 
та інклюзивних систем збору 
дезагрегованої та 
порівняльної статистики 
щодо випадків 
дискримінації. Так само не 
відбулось узгодження таких 
критеріїв і можливих систем 
ведення статистики між 
різними установами для її 
подальшої порівняльної 
оцінки та аналізу 

0 
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було доповнено словами 
«Запобігання 
дискримінації». Але не 
відомо, чи хтось 
здійснював аналіз 
отриманої після змін 
інформації  

2016 р. в рамках реалізації 
проєкту «Зміцнення 
потенціалу Секретаріату 
Уповноваженого 
Верховної Ради України з 
прав людини» за підтримки 
Програми розвитку ООН, 
Інститут прикладних 
гуманітарних досліджень 
підготував пілотне 
дослідження «Український 
барометр дискримінації: 
комплексне дослідження 
дотримання принципу 
недискримінації». Потім 
такого дослідження більше 
не проводили та немає 
інформації, чи розроблені 
критерії були надалі 
використані в роботі 
Уповноваженого 
наступними роками  

судових позовів у 
справах про 
дискримінацію 

На 08.10.2018 
здійснювали 1533 
провадження у рамках 
цивільного 
судочинства, 32 508 – 
адміністративного, 22 – 
кримінального. Такий 
підхід до збору 
інформації недостатній, 
оскільки у 
документообігу ДСА 
наразі не ведуть обліку 
справ за категорією 
«Справи про 
дискримінацію», а для 
отримання 
статистичних даних 
використовують тільки 
контекстний пошук (без 
аналізу) 

 

Структурні: 25 з 400 (6%) Процесу: 25 з 300 (8%) Результату: 50 з 300 (–0%) Загалом: 0% 
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Додаток 9. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Стратегічна мета:  

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах життя суспільства 

Очікувані результати:  

● впроваджено міжнародні стандарти щодо забезпечення ґендерної рівності, в тому числі на законодавчому рівні; 
● удосконалено механізми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
● створено умови для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичних процесах, прийнятті суспільно важливих рішень; 
● проводяться комплексні заходи щодо подолання ґендерної дискримінації, в тому числі ґендерних стереотипів; 
● забезпечено рівність у доступі до правосуддя.  

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність інституту, 
що має функцію з 
організації 
здійснення урядом 
повноважень у сфері 
забезпечення рівних 
прав і можливостей 
жінок і чоловіків у 
всіх сферах життя 
суспільства 

Джерело: офіційні 
джерела82 

Інституції не існує  Уряд прийняв постанову, 
якою запроваджено 
посаду Урядового 
уповноваженого з 
питань ґендерної 
політики 

Відповідно до ст. 12 
Закону України «Про 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків» органи 
виконавчої влади можуть 
утворювати 
консультативно-дорадчі 
органи, призначати 
радників з питань 
забезпечення рівних 
прав і можливостей 
жінок і чоловіків. Радники 
з ґендерних питань 

КМУ призначив на посаду 
Урядового уповноваженого з 
питань ґендерної політики83 

 На структурному рівні 
завдання виконано, проте 
за своїм мандатом і змістом 
роботи ці органи мають 
дорадчі та консультативні 
функції, які не є 
визначальними для 
формування політики 

75 

                                                        
82 Зокрема http://hro.org.ua/index.php?r=9#410_3. 
83 https://www.kmu.gov.ua/news/priznacheno-uryadovu-upovnovazhenu-z-pitan-gendernoyi-politiki  

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250049925
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250049925
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250049925
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250049925
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250049925
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250049925
http://hro.org.ua/index.php?r=9#410_3
https://www.kmu.gov.ua/news/priznacheno-uryadovu-upovnovazhenu-z-pitan-gendernoyi-politiki
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працюють у 10 областях, 
в МВС, Міноборони, 
МОН, МОЗ, МТОТ, 
Державній прикордонній 
службі, Національній 
гвардії, Державному 
комітеті телебачення та 
радіомовлення, 
Державному агентстві 
автомобільних доріг, 
Державній архітектурно-
будівельній інспекції, 
Національному агентстві 
України з питань 
запобігання корупції та 
15-ти областях України 

Наявність 
законодавчого 
врегулювання 
забезпечення рівних 
можливостей жінок і 
чоловіків 

Джерело: офіційні 
джерела  

 Скасовано обмеження 
щодо працевлаштування 
жінок за 450 професіями 

Наказ Міністерства 
охорони здоров’я від 
13.10.2017 № 1254 «Про 
визнання таким, що 
втратив чинність, наказу 
Міністерства охорони 
здоров’я України від 
29.12.1993 № 256» (Про 
затвердження Переліку 
важких робіт та робіт із 
шкідливими і 
небезпечними умовами 
праці, на яких 
забороняється 
застосування праці 
жінок) 

Державна програма 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків 
на період до 2021 року від 
11.04.2018 № 273 (Мінсоц 
прозвітував про стан 
виконання програми за 2018 
р.) 

Уряд затвердив Національний 
план дій до 2021 р. з 
виконання рекомендацій, 
викладених у заключних 
зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо 
жінок 

Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів 
України щодо забезпечення 
рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків під час 
проходження військової 
служби у Збройних Силах 
України та інших військових 

Внесено зміни до 
постанов Кабінету 
Міністрів України, 
зокрема Постановою 
КМУ від 28 листопада 
2018 р. № 997 
затверджено Порядок 
проведення 
ґендерно-правової 
експертизи 

Завдання виконують і вже 
є певні результати 

50 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1508-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1508-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1508-17
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi-programi-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-mozhlivostej-zhinok-i-cholovikiv-na-period-do-2021-roku
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi-programi-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-mozhlivostej-zhinok-i-cholovikiv-na-period-do-2021-roku
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi-programi-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-mozhlivostej-zhinok-i-cholovikiv-na-period-do-2021-roku
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi-programi-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-mozhlivostej-zhinok-i-cholovikiv-na-period-do-2021-roku
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://www.msp.gov.ua/files/gend_pol/dp2018.doc
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://www.msp.gov.ua/files/gend_pol/dp2018.doc
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-go-planu-dij-z-vikonannya-rekomo-zhinok-do-vosmoyi-periodichnoyi-dopovidi-ukrayini-pro-vikonannya-konvenciyi-pro-likvidaciyu-vsih-form-diskriminaciyi-shchodo-zhinok-na-period-do-2021-roku
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-go-planu-dij-z-vikonannya-rekomo-zhinok-do-vosmoyi-periodichnoyi-dopovidi-ukrayini-pro-vikonannya-konvenciyi-pro-likvidaciyu-vsih-form-diskriminaciyi-shchodo-zhinok-na-period-do-2021-roku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1066-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1066-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1066-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF
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формуваннях» від 6.09.2018 № 
2523-VIII. Жінки і чоловіки 
мають рівні можливості для 
укладення контракту на 
проходження військової 
служби, на доступ до 
військових звань і посад 

Постановою КМУ від 28 
листопада 2018 р. № 997 
затверджено Порядок 
проведення ґендерно-
правової експертизи 

Співвідношення 
працюючих і 
безробітних жінок і 
чоловіків 

Працюючі (% усього 
працюючого 
населення) 

Безробітні (у % до 
кількості економічно 
активного населення) 

Джерело: офіційні 
статистичні дані 

Жінки – 48 

Чоловіки – 52  

Розрив – 4 

 

Жінки – 7,7  

Чоловіки – 10,8 

Жінки – 48 

Чоловіки – 52 

Розрив – 4 

 

Жінки – 7,7  

Чоловіки – 11,1 

Жінки – 48 

Чоловіки – 52 

Розрив – 4 

 

Жінки – 7,2  

Чоловіки – 9,9 

Жінки – 49,2 

Чоловіки – 64,8 

Розрив – 15,6 

 

Жінки – 7,9 

Чоловіки – 8,5 

Будь-яка динаміка відсутня, 
але такий розрив 
некритичний 

75 

Співвідношення 
середньої заробітної 
плати жінок і 
чоловіків, % 

Джерело: офіційні 
статистичні дані 

Жінки – 4480 грн 

Чоловіки – 6001 грн 

Розрив – 25 

6321 грн 

8021 грн 

Розрив – 21 

7830 грн 

10 083 грн 

Розрив – 23 

9935 грн 

12 718 грн 

Розрив – 22 

Розрив залишається доволі 
суттєвим і відчутного його 
зменшення немає 

0 

Частка жінок серед:  

• депутатів ВРУ, %  

• посад вищого 
корпусу 
державної 

VIII скликання: 53 жінки 
– 12,5 

36 осіб, серед них 6 
жінок, що становить 
16,7. 

VIII скликання: 53 жінки – 
12,5 

23 жінки, що становить 
27,8  

VIII скликання: 11,6  

15 осіб, з них 4 жінки 

26,6 

ІХ скликання: 87 жінок 
– 20,53  

17% 

У Кабінеті Міністрів, 
сформованому в 

Кількість депутаток 
збільшилася майже вдвічі, 
тож маємо позитивні 
зрушення 

25 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF
http://www.center.gov.ua/component/k2/item/3286-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%BC-2017-2018-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%E2%80%9C%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%96-%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2%E2%80%9D
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-10/22_10_sdg-and-gender-equality_2019_ukr.pdf
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служби (посади 
категорії «А»), % 

Джерело: офіційні 
джерела 

серпні 2019 р., жінки 
становлять 33 

Gender Development 
Index  

Показує 
співвідношення 
жіночих і чоловічих 
показників людського 
розвитку (індекс 
людського розвитку), 
таких як тривалість 
життя, здоров’я, освіта, 
якість життя84 

0.993 0.993 0.995 Дані відсутні Повільна, незначна 
динаміка  

25 

Global Gender Gap 

Рейтинг/оцінка (де 0,00 
– нерівність, 1,00 – 
рівність) 

69 (з 144 країн)/0,7 - 65 (з 149 країн)/0,708 

 

59 (з 153 країн)/0.721 2019 р. Україна підвищила 
свою позицію в індексі 
порівняно з 2018 р. на 6 
пунктів і посіла 59 місце 

25 

 

Структурні: 125 з 200 (63%) Процесу: 100 з 300 (33%) Результату: 50 з 200 (25%) Загалом: 39,2% 

  

                                                        
84 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_technical_notes.pdf  

http://hdr.undp.org/en/indicators/137906
http://hdr.undp.org/en/indicators/137906
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2018_technical_notes.pdf
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Додаток 10. Протидія ґендерному насильству, торгівлі людьми та рабству 

Стратегічна мета:  

створення ефективної системи протидії усім формам ґендерного насильства, торгівлі людьми та рабства, надання якісної допомоги жертвам. 

Очікувані результати:  

● створено умови, необхідні для запобігання та протидії усім формам ґендерного насильства та торгівлі людьми; 
● удосконалено систему надання допомоги жертвам злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми; 
● приведено у відповідність із міжнародними стандартами законодавство з питань протидії ґендерному насильству; 
● забезпечується розслідування злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми, в тому числі вчинених на тимчасово окупованій території України та у районі 

проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях; 
● забезпечено додержання принципу рівності при визначенні умов праці, оплати праці, загальнообов'язкового державного соціального страхування осіб, які 

перебувають у місцях примусового тримання за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону; 
● установлено кримінальну відповідальність за неправомірне використання праці осіб, які перебувають у місцях примусового тримання за судовим рішенням 

або рішенням адміністративного органу відповідно до закону; 
● унормовано питання організації працетерапії, зокрема встановлено вимоги щодо організації працетерапії у відповідності із планом відновлення пацієнта, 

проведення періодичної оцінки ефективності здійснення працетерапії лікарем; 
● посилено контроль, у тому числі громадський, за умовами праці осіб у місцях їх примусового тримання за судовим рішенням або рішенням адміністративного 

органу відповідно до закону. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Ратифікація у 
повному обсязі 
Стамбульської 
конвенції та 
прийняття 
імплементаційного 
законодавства  

Джерело: офіційні 
джерела 

Прийняті накази ЦОВВ: 

- Наказ МОН від 
08.04.2016 № 405 «Про 
затвердження плану 
заходів Міністерства 
освіти і науки щодо 
протидії торгівлі людьми 
на період до 2020 року» 

- Наказ Мінсоцполітики 
України від 01.07.2016 
№ 716 «Про 
затвердження 
Державного стандарту 
соціальної послуги 

Прийняті закони: 

- Закон «Про внесення 
змін до Кримінального та 
Кримінального 
процесуального 
кодексів України з метою 
реалізації положень 
Конвенції Ради Європи 
про запобігання 
насильству стосовно 
жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з 
цими явищами» 

Закон «Про запобігання 
та протидію домашньому 
насильству» набрав 
чинності. 

Прийняті постанови 
КМУ: 

від 22.08.2018 №.658 «Про 
затвердження Порядку 
взаємодії суб’єктів, що 
здійснюють заходи у 
сфері запобігання та 
протидії домашньому 
насильству і насильству 
за ознакою статі» 

У зв’язку з обранням 
нового парламенту  

Проєкт закону «Про 
ратифікацію Конвенції 
Ради Європи про 
запобігання насильству 
стосовно жінок і 
домашньому 
насильству та боротьбу 
із цими явищами» 
відкликано  

Набрав чинності закон 
«Про внесення змін до 
Кримінального та 

Наразі результату не 
досягнуто, проте суттєві 
кроки у напрямі створення 
нормативно-правової бази 
зроблено 

Триває адвокаційна 
компанія щодо ратифікації 
Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству 
стосовно жінок і 
домашньому насильству та 
боротьбу із цими явищами 

75 

https://ips.ligazakon.net/document/MUS26675
https://ips.ligazakon.net/document/MUS26675
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
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кризового та екстреного 
втручання» 

Закон «Про запобігання 
та протидію домашньому 
насильству», 
прикінцевими 
положеннями якого 
внесено зміни до Закону 
України "Про 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків"» 

від 22.08.2018 №.654 «Про 
затвердження Типового 
положення про мобільну 
бригаду соціально-
психологічної допомоги 
особам, які постраждали 
від домашнього 
насильства та/або 
насильства за ознакою 
статі» 

від 22.08.2018 №.655 «Про 
затвердження Типового 
положення про 
притулок для осіб, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі» 

від 11.04.2018  N 273 
«Про затвердження 
Державної соціальної 
програми забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків на період до 
2021 року» 

від 28 листопада 2018 р. 
№ 997 «Питання 
проведення ґендерно-
правової експертизи» 

прийняті накази ЦОВВ: 

Наказ Мінсоцполітики 
від 01.10.2018 № 1434 
«Про затвердження 
Типової програми для 
кривдників» 

Наказ Мінсоцполітики 
від 11.12.2018 № 1852 

Кримінального 
процесуального 
кодексів України з 
метою реалізації 
положень Конвенції 
Ради Європи про 
запобігання насильству 
стосовно жінок і 
домашньому 
насильству та боротьбу 
з цими явищами» 

Прийняті постанови 
КМУ: 

від 20 березня 2019 р. 
№ 234 «Про 
затвердження Порядку 
формування, ведення 
та доступу до Єдиного 
державного реєстру 
випадків домашнього 
насильства та 
насильства за ознакою 
статі» 

від 21 серпня 2019 р. № 
824 «Про затвердження 
типових положень про 
денний центр 
соціально-
психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства та/або 
насильства за ознакою 
статі, та спеціалізовану 
службу первинного 
соціально-
психологічного 
консультування осіб, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1222-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1222-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/824-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/824-2019-%D0%BF
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«Про утворення 
Державної установи 
«Кол-центр Міністерства 
соціальної політики 
України з питань протидії 
торгівлі людьми, 
запобігання та протидії 
домашньому насильству, 
насильству за ознакою 
статі та насильству 
стосовно дітей» 

які постраждали від 
домашнього 
насильства та/або 
насильства за ознакою 
статі» 

від 27 грудня 2019 р. № 
1145 «Про поширення 
експериментального 
проєкту із створення 
“єдиного входу” 
опрацювання звернень 
громадян та запитів на 
публічну інформацію на 
опрацювання звернень 
та повідомлень 
про/або від осіб, які 
постраждали від 
торгівлі людьми, 
домашнього 
насильства, насильства 
за ознакою статі, 
насильства стосовно 
дітей, або про загрозу 
вчинення такого 
насильства» 

прийняті накази ЦОВВ: 

Наказ Мінсоцполітики 
від 3.07.2019 № 1037 
«Про затвердження 
форм документів, із 
яких формується 
особова справа 
постраждалої особи, 
влаштованої до 
притулку для осіб, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства та/або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2019-%D0%BF
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насильства за ознакою 
статі» 

Наказ МВС України від 
25.02.2019 № 124 «Про 
затвердження Порядку 
взяття на 
профілактичний облік, 
проведення 
профілактичної роботи 
та зняття з 
профілактичного 
обліку кривдника 
уповноваженими 
підрозділами органів 
Національної поліції 
України» 

Наказ Міністерства 
фінансів України від 
02.01.2019 № 1 «Про 
затвердження 
Методичних 
рекомендацій щодо 
впровадження та 
застосування ґендерно 
орієнтованого підходу 
в бюджетному процесі» 

Нормативне 
забезпечення 
протидії торгівлі 
людьми 

- Постанови КМУ від 24 
лютого 2016 р. № 111 
«Про затвердження 
Державної соціальної 
програми протидії 

Постанова КМУ від 
12.04.2017 № 256 «Деякі 
питання використання 
коштів державного 
бюджету для виконання 

Наказ Мінсоцполітики 
України від 11.12.2018 № 
1852 «Про утворення 
Державної установи 
«Кол-центр Міністерства 

Прийнято Закон 
України «Про соціальні 
послуги» (закріплено, 
що потрапляння в 
ситуацію торгівлі 

Нормативно-правову базу в 
цьому напрямі в основному 
сформовано ще в 2012–2013 
рр.85 і після цього її постійно 
оновлювали  

                                                        
85 - Закон України «Про протидію торгівлі людьми»; Постанови КМУ, від 25.07.2012 № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі 
людьми»; від 23.05.2012 № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; від 18.04.2012 № 303 «Про затвердження Положення про створення та 
функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми»; від 18.01.2012 № 29 «Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми», Наказ Мінсоцполітики України від 
14.09.2012 № 578 «Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми», З 2013 року діють: Накази Міністерства соціальної політики: від 19.07.2013 № 432 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми»; від 30.07.2013 № 458 «Стандарт надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми»; від 30.07.2013 № 458 «Стандарт надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19
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Джерело: офіційні 
джерела 

торгівлі людьми на 
період до 2020 року» 

 

- Постанови КМУ від 
06.07.2016 № 413 «Про 
внесення зміни до пункту 
3 Порядку використання 
коштів, передбачених у 
державному бюджеті для 
реалізації державної 
політики з питань сім'ї та 
дітей» 

- Наказ МОН України від 
08.04.2016 № 405 «Про 
затвердження плану 
заходів Міністерства 
освіти і науки щодо 
протидії торгівлі людьми 
на період до 2020 року» 

-  «Про внесення змін до 
стандартів надання 
соціальних послуг 
особам, які постраждали 
від торгівлі людьми»  

заходів із соціального 
захисту дітей, сімей, 
жінок та інших найбільш 
вразливих категорій 
населення» 

 

соціальної політики 
України з питань протидії 
торгівлі людьми, 
запобігання та протидії 
домашньому насильству, 
насильству за ознакою 
статі та насильству 
стосовно дітей» 

 

людьми – чинник, що 
може зумовити складні 
життєві обставини; 
постраждалим від 
торгівлі людьми 
незалежно від їхнього 
доходу надають 
комплексні 
спеціалізовані 
соціальні послуги) 

Постанова КМУ від 
26.06.2019 № 553 «Деякі 
питання надання 
послуг особам, які 
постраждали від 
торгівлі людьми, 
домашнього 
насильства, насильства 
за ознакою статі та 
насильства стосовно 
дітей» 

 

75 

Наявність системи 
(міжвідомчої) збору 
даних щодо 
ґендерного 
насильства (ГЗН) та 
торгівлі людьми, у 
тому числі ґендерно 
дезагрегованих даних 

Джерело: офіційні 
джерела 

Наказ Мінсоцполітики 
України, МВС України від 
11.01.2016 № 4/5 «Про 
затвердження Інструкції 
зі збору та моніторингу 
статистичної інформації 
щодо осіб, які 
постраждали від торгівлі 
людьми» 

 

Жодних зрушень Жодних зрушень Постанова КМУ від 20 
березня 2019 р. № 234 
«Про затвердження 
Порядку формування, 
ведення та доступу до 
Єдиного державного 
реєстру випадків 
домашнього 
насильства та 
насильства за ознакою 
статі» 

Генпрокуратура – 
Єдиний звіт про 
кримінальні 

Певні кроки здійснюють, 
проте системи ще не 
створено  

25 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2016-%D0%BF
https://ips.ligazakon.net/document/MUS26675
https://ips.ligazakon.net/document/MUS26675
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF
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правопорушення 
(щомісячний) 

Державна Судова 
адміністрація – звіти 
судів першої інстанції 
щодо розгляду: справ 
про адміністративні 
правопорушення; 
справ у порядку 
цивільного 
судочинства; 
кримінальних справ за 
ст.149 КК України – 
Торгівля людьми або 
інша незаконна угода 
щодо людини (річні) 

МОЗ – звітність щодо 
надання медичної 
допомоги 
постраждалим від ГЗН 
відсутня  

МОН – звітність щодо 
виявлення 
постраждалих від ГЗН 
відсутня 

Бюджет, що 
виділяється для 
підтримки/захисту 
жертв ґендерного 
насильства та торгівлі 
людьми 

Джерело: офіційні 
джерела та 
*інформація, надана 
місцевими державними 
адміністраціями 

Орієнтовні видатки на 
«Державну соціальну 
програму протидії 
торгівлі людьми на 
період до 2020 року» (тис. 
грн):  

Державний бюджет – 
98,8 

Місцеві бюджети – 219,22 

Інші джерела – 7126 

Разом – 7444,02 

Орієнтовні видатки на 
«Державну соціальну 
програму протидії 
торгівлі людьми на 
період до 2020 року» (тис. 
грн):  

Державний бюджет – 98,8 

Місцеві бюджети – 219,22 

Інші джерела – 6966 

Разом – 7 284,02 

Орієнтовні видатки на 
«Державну соціальну 
програму протидії 
торгівлі людьми на 
період до 2020 року» (тис. 
грн):  

Державний бюджет –
548,8 

Місцеві бюджети – 219,22 

Інші джерела – 7126 

Разом – 7894,02 

Орієнтовні видатки на 
«Державну соціальну 
програму протидії 
торгівлі людьми на 
період до 2020 року» 
(тис. грн):  

Державний бюджет 24 
148,8 

Місцеві бюджети – 
219,22 

Інші джерела – 6966 

З місцевих бюджетів можуть 
виділяти додаткові кошти на 
фінансування своїх 
комплексних програм 
запобігання та протидії 
домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі, 
забезпечення ґендерної 
рівності, протидії торгівлі 
людьми. Наприклад, 
рішенням Одеської міської 
ради 2019 р. з бюджету 
виділено 300 тис. грн на 
ремонт автомобілів для 
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Фактично 
профінансовано (тис. 
грн): 

Разом – 449,472 

- державний бюджет – 
91,9 

у т.ч. загальний фонд – 
91,9 

спеціальний фонд – 0,00 

- місцевий бюджет – 
427,869* 

- інші – 0,00 

 

Фактично 
профінансовано (тис. 
грн): 

Разом – 1 043,882 

- державний бюджет –
97,7 

у т.ч. загальний фонд –
97,7 

спеціальний фонд - 0,00 

- місцевий бюджет – 
946,182* 

- інші – 0,00 

 

Фактично 
профінансовано (тис. 
грн): 

Разом – 1 437,46 

- державний бюджет 
346,4 

у т.ч. загальний фонд 
346,4 

спеціальний фонд – 0,00 

- місцевий бюджет – 
744,659* 

- інші – 0,00 

 

Разом – 31 334,02 

Фактично 
профінансовано (тис. 
грн): 

Разом – 1 148,58 

- державний бюджет – 
46,4 

у т.ч. загальний фонд – 
46,4 

спеціальний фонд – 
0,00 

- місцевий бюджет – 1 
102,172* 

- інші – 0,00 

поліцейських мобільних 
груп реагування на факти 
домашнього та ґендерно 
зумовленого насильства 

50 

Кількість осіб, яким 
встановлено статус 
особи, що 
постраждала від 
торгівлі людьми 

Кількість 
постраждалих від 
торгівлі людьми, які 
були виявлені 
Міжнародною 
організацією з 
міграції (МОМ) та 
отримали від неї 
допомогу  

Джерело: офіційні 
джерела та дані МОМ 

Офіційний статус  

100 

 

Разом – 1150 осіб 

За формою експлуатації: 

Сексуальна – 4% 

Примусова праця – 94% 

Змішана – 0,1% 

Примусове жебрацтво – 
0,9% 

Інше – 1% 

Офіційний статус  

198 

 

Разом – 1245 

За формою експлуатації: 

Сексуальна – 7% 

Примусова праця – 91% 

Змішана – 0,1% 

Примусове жебрацтво – 
1,3% 

Інше – 0,6% 

Офіційний статус  

221  

99 жінок  

98 чоловіків  

24 дитини (13 хлопців та 
11 дівчат) 

 

Разом – 1192  

За формою експлуатації: 

Сексуальна – 8% 

Примусова праця – 91,2% 

Змішана – 0,1% 

Примусове жебрацтво – 
0,8% 

Інше – 0,9% 

Офіційний статус  

181  

116 чоловіків  

52 жінки  

13 дітей 

 

Разом – 1350 

За формою 
експлуатації: 

Сексуальна – 5,6% 

Примусова праця – 
93,3% 

Змішана – 0 

Примусове жебрацтво 
– 0,7% 

Інше – 0,4% 

Приблизно 10% кількості 
виявлених постраждалих 
отримують офіційний 
статус 

0 
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Кількість служб 
підтримки 
постраждалих осіб, 
зокрема притулків 
для постраждалих від 
насильства за 
ознакою статі та 
торгівлі людьми  

Джерело: офіційні 
джерела 

центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей і 
молоді – 665 

притулків для осіб, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі – 1  

мобільних бригад 
соціально-психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі – 5 

Національна «гаряча» 
лінія з питань 
запобігання насильству 
в сім’ї, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації 
(обслуговує Центр «Ла 
Страда-Україна») – 1 

центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей і 
молоді – 633 

притулків для осіб, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі – 4  

мобільних бригад 
соціально-психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі – 26 

Національна «гаряча» 
лінія з питань 
запобігання насильству в 
сім’ї, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації 
(обслуговує Центр «Ла 
Страда-Україна») – 1 

центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей і 
молоді – 623 

притулків для осіб, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі – 7  

мобільних бригад 
соціально-психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі – 46 

Національна «гаряча» 
лінія з питань 
запобігання насильству в 
сім’ї, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації 
(обслуговує Центр «Ла 
Страда-Україна») – 1 

центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді – 623 

притулків для осіб, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства та/або 
насильства за ознакою 
статі – 23 

мобільних бригад 
соціально-
психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства та/або 
насильства за ознакою 
статі – 339 

денних центрів 
соціально-
психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства та/або 
насильства за ознакою 
статі – 12 

центрів медико-
соціальної реабілітації 
постраждалих осіб – 12 

Місцеві «гарячі лінії» – 
142  

Національна «гаряча» 
лінія» з питань 
запобігання насильству 
в сім’ї, торгівлі людьми 

Маємо суттєве збільшення 
кількості притулків і 
мобільних бригад, 
з’являються нові служби та 
регіональні «гарячі лінії» 

75 
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та ґендерної 
дискримінації 
(обслуговує Центр «Ла 
Страда-Україна») 

Виявлено випадків / 
притягнення до 
адміністративної 
відповідальності за 
вчинення насильства 
за ознакою статі (ст. 
173-2 КУпАП) 

Джерело: 
інформаційний запит, 
звіти відповідних 
інституцій 

  За статтею 173-2 КУпАП 
виявлено 
адміністративних 
правопорушень – 1155  

За характером 
насильства: 
Фізичне – 147 
Психологічне – 1015 
Економічне – 28 

Всього виявлено осіб, 
які їх вчинили – 1056 

У т.ч. жіночої статі – 78 

неповнолітніх – 1 

За статтею 173-2 КУпАП 
виявлено 
адміністративних 
правопорушень - 1762 

За характером 
насильства: 
Фізичне – 306 
Психологічне – 1488 
Економічне – 29  

Всього виявлено осіб, 
які їх вчинили, – 1513 

У т.ч. жіночої статі – 132 

неповнолітніх – 4 

Дані свідчать про 
збільшення кількості 
зафіксованих 
правопорушень та осіб, 
притягнених до 
адміністративної 
відповідальності  

50 

Притягнення до 
кримінальної 
відповідальності за 
вчинення торгівлі 
людьми (ст. 149 КК) 

Джерело: офіційні 
джерела  

За статтею 149 КК 

Обліковано злочинів  – 
115 

Направлено до суду з 
обвинувальним актом – 
45 

Розглянуто судом 
проваджень – 33 

У т.ч. з постановленням 
вироку – 28 

 

Кількість засуджених 
за торгівлю людьми – 
26  

У т.ч. жінок – 13 

За статтею 149 КК 

Обліковано злочинів  – 
342 

Направлено до суду з 
обвинувальним актом – 
98 

Розглянуто судом 
проваджень – 36 

У т.ч. з постановленням 
вироку – 22 

 

Кількість засуджених 
за торгівлю людьми – 
23 

У т.ч. жінок – 11 

За статтею 149 КК 

Обліковано злочинів  – 
270 

Направлено до суду з 
обвинувальним актом – 
106 

Розглянуто судом 
проваджень – 32 

У т.ч. з постановленням 
вироку – 25 

 

Кількість засуджених 
за торгівлю людьми – 
15 

У т.ч. жінок – 9 

За статтею 149 КК 

Обліковано злочинів  – 
320 

Направлено до суду з 
обвинувальним актом – 
150 

Розглянуто судом 
проваджень – 44 

У т.ч. з 
постановленням 
вироку – 35 

 

Кількість засуджених 
за торгівлю людьми – 
35 

У т.ч. жінок – 16 

Присутня позитивна 
динаміка кількості 
засуджених осіб за 
торгівлю людьми 

25 
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Призначене покарання у 
вигляді позбавлення волі 
на певний строк – 5 

Звільнено від покарання 
– 21 

 

Кількість потерпілих – 
86 
Жінок – 66 
Неповнолітніх – 2 
Малолітніх – 2 

Призначене покарання у 
вигляді позбавлення волі 
на певний строк – 7 

Звільнено від покарання 
– 16 

 

Кількість потерпілих – 
309 
Жінок – 130 
Неповнолітніх – 8 
Малолітніх – 11 

Призначене покарання у 
вигляді позбавлення волі 
на певний строк – 5 

Звільнено від покарання 
– 10 

 

Кількість потерпілих – 
231 
Жінок – 127 
Неповнолітніх – 11 
Малолітніх – 12 

Призначене покарання 
у вигляді позбавлення 
волі на певний строк – 
13 

Звільнено від 
покарання – 22 

Кількість потерпілих – 
262 
Жінок – 107 
Неповнолітніх – 8 
Малолітніх – 2 

 

Структурні: 175 з 300 (58%) Процесу: 75 з 300 (25%) Результату: 75 з 200 (37,5%) Загалом: 40,63% 
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Додаток 11. Протидія домашньому насильству 

 

Стратегічна мета: 

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

Очікувані результати: 

● створено ефективну систему запобігання та протидії домашньому насильству, в тому числі вжито заходів щодо забезпечення повідомлення уповноважених 
органів про випадки домашнього насильства; 

● вдосконалено порядок надання допомоги жертвам домашнього насильства та впроваджуються програми, спрямовані на навчання осіб, які вчинили домашнє 
насильство, ненасильницькій поведінці в міжособистісних стосунках; 

● проводиться робота з інформування населення про проблеми і способи протидії домашньому насильству та порядок надання допомоги жертвам домашнього 
насильства; 

● здійснюються заходи щодо попередження домашнього насильства на місцевому рівні. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Ратифікація у 
повному обсязі 
Стамбульської 
конвенції та 
прийняття 
імплементаційного 
законодавства 

Джерело: офіційні 
джерела 

Розроблено та подано до 
ВРУ проєкт закону «Про 
ратифікацію Конвенції 
Ради Європи про 
запобігання насильству 
стосовно жінок і 
домашньому насильству 
та боротьбу із цими 
явищами» (17.11.2016 – 
направлено на 
доопрацювання) 

Прийняті закони: 

Закон «Про внесення 
змін до Кримінального та 
Кримінального 
процесуального 
кодексів України з метою 
реалізації положень 
Конвенції Ради Європи 
про запобігання 
насильству стосовно 
жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з 
цими явищами» 

Закон «Про запобігання 
та протидію домашньому 
насильству», 
прикінцевими 

Закон «Про 
запобігання та 
протидію домашньому 
насильству» набрав 
чинності 

Прийняті постанови 
КМУ: 

від 22.08.2018 №.658 
«Про затвердження 
Порядку взаємодії 
суб’єктів, що 
здійснюють заходи у 
сфері запобігання та 
протидії домашньому 
насильству і 

У зв’язку з обранням 
нового парламенту 
Проєкт закону «Про 
ратифікацію Конвенції 
Ради Європи про 
запобігання насильству 
стосовно жінок і 
домашньому насильству 
та боротьбу із цими 
явищами» відкликано 

Набрав чинності закон 
«Про внесення змін до 
Кримінального та 
Кримінального 
процесуального кодексів 
України з метою 
реалізації положень 
Конвенції Ради Європи 

Наразі результату не 
досягнуто, проте суттєві 
кроки у напрямі створення 
нормативно-правової бази 
зроблено 

Триває адвокаційна компанія 
щодо ратифікації Конвенції 
Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та 
боротьбу із цими явищами  

75 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
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положеннями якого 
внесено зміни до Закону 
України «Про 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків» 

насильству за 
ознакою статі» 

від 22.08.2018 №.654 
«Про затвердження 
Типового положення 
про мобільну бригаду 
соціально-
психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства та/або 
насильства за 
ознакою статі» 

від 22.08.2018 №.655 
«Про затвердження 
Типового положення 
про притулок для осіб, 
які постраждали від 
домашнього 
насильства та/або 
насильства за 
ознакою статі» 

прийняті накази 
ЦОВВ: 

Наказ Мінсоцполітики 
від 01.10.2018 № 1434 
«Про затвердження 
Типової програми для 
кривдників» 

Наказ Мінсоцполітики 
від 11.12.2018 № 1852 
«Про утворення 
Державної установи 
"Кол-центр 
Міністерства 
соціальної політики 

про запобігання 
насильству стосовно 
жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з 
цими явищами» 

Прийняті постанови 
КМУ: 

від 20 березня 2019 р. № 
234 «Про затвердження 
Порядку формування, 
ведення та доступу до 
Єдиного державного 
реєстру випадків 
домашнього насильства 
та насильства за ознакою 
статі» 

від 21 серпня 2019 р. № 
824 «Про затвердження 
типових положень про 
денний центр соціально-
психологічної допомоги 
особам, які постраждали 
від домашнього 
насильства та/або 
насильства за ознакою 
статі, та спеціалізовану 
службу первинного 
соціально-
психологічного 
консультування осіб, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі» 

від 27 грудня 2019 р. № 
1145 «Про поширення 
експериментального 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1222-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1222-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/824-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/824-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/824-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2019-%D0%BF
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України з питань 
протидії торгівлі 
людьми, запобігання 
та протидії 
домашньому 
насильству, 
насильству за 
ознакою статі та 
насильству стосовно 
дітей"»» 

проєкту із створення 
“єдиного входу” 
опрацювання звернень 
громадян та запитів на 
публічну інформацію на 
опрацювання звернень 
та повідомлень про/або 
від осіб, які постраждали 
від торгівлі людьми, 
домашнього насильства, 
насильства за ознакою 
статі, насильства 
стосовно дітей, або про 
загрозу вчинення такого 
насильства» 

прийняті накази ЦОВВ: 

Наказ Мінсоцполітики від 
03.07.2019 № 1037 «Про 
затвердження форм 
документів, із яких 
формується особова 
справа постраждалої 
особи, влаштованої до 
притулку для осіб, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі» 

Наказ МВС України від 
25.02.2019 № 124 «Про 
затвердження Порядку 
взяття на профілактичний  
облік, проведення 
профілактичної роботи 
та зняття з 
профілактичного обліку 
кривдника 
уповноваженими 
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підрозділами органів 
Національної поліції 
України» 

Наявність системи 
(міжвідомчої) збору 
даних щодо 
домашнього 
насильства, зокрема 
ґендерно 
дезагрегованих даних 

Джерело: офіційні 
джерела 

Жодних зрушень 

  

Жодних зрушень Жодних зрушень  Постанова КМУ від 20 
березня 2019 р. № 234 
«Про затвердження 
Порядку формування, 
ведення та доступу до 
Єдиного державного 
реєстру випадків 
домашнього насильства 
та насильства за ознакою 
статі» 

Триває лише відомчий 
збір даних щодо 
домашнього насильства, 
зокрема: 

Нацполіція – Звіт про 
результати роботи 
органів Національної 
поліції України із 
запобігання та протидії 
домашньому насильству 
(щомісячний) 

Генпрокуратура – 
Єдиний звіт про 
кримінальні 
правопорушення 
(щомісячний) 

Державна Судова 
адміністрація – звіти 
судів першої інстанції 
щодо розгляду: справ 
про адміністративні 
правопорушення; справ 
у порядку цивільного 

Певні кроки здійснено, проте 
системи ще не створено 

Міжвідомча робоча група 
(Мінсоцполітики, МВС, 
Нацполіція, Генпрокуратура, 
Державна Судова 
адміністрація) розробляє 
пропозиції щодо 
вдосконалення системи 
обміну даними у сфері 
запобігання та протидії 
домашньому і ґендерно 
зумовленому насильству, 
зокрема щодо внесення змін 
до Постанови КМУ № 234)  

25 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF
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судочинства; матеріалів 
кримінального 
провадження (річні) 

Мінсоцполітики - у 
відкритому доступі 
звітність щодо виявлення 
постраждалих від 
домашнього насильства 
та надання їм соціальних 
послуг відсутня 

МОЗ - звітність щодо 
надання медичної 
допомоги постраждалим 
від домашнього 
насильства відсутня 

МОН - звітність щодо 
виявлення постраждалих 
від домашнього 
насильства відсутня 

Кількість осіб (жінок, 
чоловіків, хлопчиків, 
дівчаток), які 
звернулися за 
допомогою 

Джерело: офіційні 
джерела, звіти 
національної поліції 

До національної поліції 
звернулися –  
127 478 

у т.ч. діти – 982 

До національної поліції 
звернулися –  
110 932 

у т.ч. діти – 1391 

До національної 
поліції звернулися –  
115 473 

Дорослі –  
114 055 (98,8%) 

у т.ч. жінки –  
89 498 (78,5%) 

діти (до 18 років) –  
1418 (1,2%) 

у т.ч. дівчата –  
562 (39,6%) 

До національної поліції 
звернулися –  
141 814 

Дорослі –  
139 933 (98,7%) 

у т.ч. жінки –  
113 403 (81%) 

діти (до 18 років) –  
1881 (1,3%) 

у т.ч. дівчата –  
1153 (61,3%) 

Наведені цифри не є 
абсолютно повними, оскільки 
відповідно до законодавства 
звернення до 
правоохоронних органів і 
суду для притягнення 
кривдників до 
відповідальності є правом 
постраждалої особи, а отже, 
вона може звертатися до 
інших суб’єктів для отримання 
допомоги (соціальної, 
медичної, психологічної, 
правової), а до поліції не 
звертатися 
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Водночас кількість офіційних 
звернень поступово 
збільшується 

25 

Кількість поставлених 
НПУ на облік 
кривдників (жінок, 
чоловіків, хлопчиків, 
дівчаток) 

Джерело:  
інформація 
національної поліції 

Разом – 66 872 

Дорослих –  
66 713 (99,76%) 

у т.ч. жінок –  
5214 (7,8%) 

дітей (до 18 років) –  
159 (0,24%)  

у т.ч. дівчаток – 23 (14,5%) 

Разом – 70 780 

Дорослих –  
70 664 (99,8%) 

у т.ч. жінок –  
5885 (8,3%) 

дітей (до 18 років) –  
116 (0,16%)  

у т.ч. дівчаток – 13 (0,1%) 

Разом – 69 290 

Дорослих –  
69 189 (99,85%) 

у т.ч. жінок –  
5857 (8,4%) 

дітей (до 18 років) –  
101 (0,15%) 

у т.ч. дівчаток – 18 
(17,8%) 

Разом – 72 834 

Дорослих –  
72 722 (99,85%) 

у т.ч. жінок –  
7002 (9,6%) 

дітей (до 18 років) –  
112 (0,15%) 

у т.ч. дівчаток –  
12 (10,7%) 

25 

Кількість винесених 
стосовно кривдників 
термінових 
заборонних приписів, 
обмежувальних 
приписів 

Джерело:  
інформація 
національної поліції 

-  - Обмежувальних 
приписів – 67 

Обмежувальних приписів 
– 353 

Термінових заборонних 
приписів – 15 878 

Термінові заборонні приписи 
реально почали виносити з 
другого півріччя 2019 р. 

Механізм почав діяти з 2018 р., 
на сьогодні має певні вади, 
але його впровадження і 
застосування – вагомий 
прогрес у створенні системи 
боротьби з домашнім 
насильством  

75 

Кількість служб 
підтримки 
постраждалих осіб, 
зокрема притулків 
для постраждалих від 
насильства за 

центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей і молоді – 
665 

притулків для осіб, які 
постраждали від 
домашнього насильства 

центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей і 
молоді – 633  

притулків для осіб, які 
постраждали від 
домашнього насильства 

центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей і 
молоді – 623 

притулків для осіб, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства та/або 

центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей і молоді – 
623 

притулків для осіб, які 
постраждали від 
домашнього насильства 

Маємо суттєве збільшення 
кількості притулків і 
мобільних бригад, 
з’являються нові служби та 
регіональні «гарячі лінії» 

З 2020 р. відповідно до 
реформи децентралізації 
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ознакою статі та 
торгівлі людьми 

Джерело:  
офіційні джерела 

та/або насильства за 
ознакою статі – 1 

мобільних бригад 
соціально-психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі – 5 

Національна «гаряча» 
лінія з питань запобігання 
насильству в сім’ї, торгівлі 
людьми та ґендерної 
дискримінації 
(обслуговується Центром 
«Ла Страда-Україна») – 1 

та/або насильства за 
ознакою статі – 4 

мобільних бригад 
соціально-психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі – 26 

Національна «гаряча» 
лінія з питань 
запобігання насильству в 
сім’ї, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації 
(обслуговує Центр «Ла 
Страда-Україна») – 1 

насильства за 
ознакою статі – 7 

мобільних бригад 
соціально-
психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства та/або 
насильства за 
ознакою статі – 46 

Національна «гаряча» 
лінія з питань 
запобігання 
насильству в сім’ї, 
торгівлі людьми та 
ґендерної 
дискримінації 
(обслуговує Центр «Ла 
Страда-Україна») – 1 

та/або насильства за 
ознакою статі – 23 

мобільних бригад 
соціально-психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі – 339 

денних центрів 
соціально-психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі – 12 

центрів медико-
соціальної реабілітації 
постраждалих осіб – 12 

Місцеві «гарячі лінії» – 
142 

Національна «гаряча 
лінія» з питань 
запобігання насильству в 
сім’ї, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації 
(обслуговує Центр «Ла 
Страда-Україна»)  

надання соціальних послуг 
передається з державного на 
місцевий рівень – ОТГ, міст, 
селищ. В умовах 
недостатності фінансування 
існує високий ризик ліквідації 
служб підтримки 
постраждалих осіб 

75 
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Кількість осіб, 
притягнених до 
адміністративної та 
кримінальної 
відповідальності за 
вчинення 
домашнього 
насильства 

Джерело:  
офіційні джерела 

До адміністративної 
відповідальностіі–  
67 550 
Дорослих – 67 304 (99,6%) 
Дітей – 246 (0,4%) 

До кримінальної 
відповідальності – 582 
Чоловіки – 523 
Жінки – 55 
Хлопці – 4 
Дівчата – 0 

До адміністративної 
відповідальності –  
9 713 
Дорослих – 69 513 
(99,7%) 
Дітей – 200 (0,3%) 

До кримінальної 
відповідальності – 678  
Чоловіки – 595 
Жінки – 78 
Хлопці – 5 
Дівчата – 0  

До адміністративної 
відповідальності –  
55 433 
У т.ч. жінок – 5617 
(10,1%) 
Дітей – 118 (0,2%), 
у т.ч. дівчаток – 22 
(18,6%) 

До кримінальної 
відповідальності – 783 
Чоловіки – 693 
Жінки – 85 
Хлопці – 5 
Дівчата – 0  

До адміністративної 
відповідальності –  
74 975 
У т.ч. жінок – 8187 (11%) 
Дітей – 180 (0,25%)  
у т.ч. дівчаток – 32 (17,8%) 

До кримінальної 
відповідальності – 1489  
Чоловіки – 1358 
Жінки – 126 
Хлопці – 4 
Дівчата – 1  

Кількість кривдників, яких 
було притягнено до 
відповідальності, збільшилася 
майже вдвічі  

50 

Кількість осіб (жінки, 
чоловіки, діти), які 
постраждали від 
злочинів, пов’язаних з 
домашнім 
насильством 

Джерело:  
офіційні джерела 

Разом потерпілих від 
кримінальних 
правопорушень – 860 

Чоловіки – 177 (20,6%) 
Жінки – 585 (68%) 
Хлопці (до 18 років) – 55 
(6,4%) 
Дівчата (до 18 років) – 43 
(5%) 

Разом потерпілих від 
кримінальних 
правопорушень – 858 

Чоловіки – 162 (18,9%) 
Жінки – 603 (70,3%) 
Хлопці (до 18 років) – 59 
(6,9%) 
Дівчата (до 18 років) – 34 
(3,9%) 

Разом потерпілих від 
кримінальних 
правопорушень – 989 

Чоловіки – 173 (17,5%) 
Жінки – 725 (73,2%) 
Хлопці (до 18 років) – 
55 (5,6%) 
Дівчата (до 18 років) – 
36 (3,7%) 

Разом потерпілих від 
кримінальних 
правопорушень – 1861 

Чоловіки – 300 (16%) 
Жінки – 1450 (78%) 
Хлопці (до 18 років) – 74 
(4%) 
Дівчата (до 18 років) – 37 
(2%) 

25 

 

Структурні: 10 0з 200 (50%) Процесу: 200 з 400 (50%) Результату: 75 з 200 (37,5%) Загалом: 47 
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Додаток 12. Забезпечення прав корінних народів і національних меншин 

Стратегічна мета:  

створення ефективної системи забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин, підтримки та розвитку толерантних міжнаціональних відносин 
у суспільстві. 

Очікувані результати:  

● створено ефективний механізм забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин; 
● реалізуються комплексні заходи щодо забезпечення потреб громадян України, які належать до корінних народів і національних меншин, у соціальних та інших 

послугах; 
● створено ефективний механізм для участі представників корінних народів і національних меншин у процесі прийняття органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування рішень з питань, що стосуються прав корінних народів і національних меншин; 
● проводиться політика міжнаціональної толерантності. 

Індикатори 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність 
спеціалізованого 
нормативно-
правового акта щодо 
забезпечення прав 
національних 
меншин/корінних 
народів  

Джерело: офіційні 
джерела 

Проєкт Закону про 
внесення змін до Закону 
України «Про 
національні меншини в 
Україні» (реєстр.№1111 
від 28.11.2014) був 
внесений до ВРУ VІІІ 
скликання. 07.02.2019 
включений до порядку 
денного. Проте, оскільки 
законопроєкт не був 
прийнятий у першому 
читанні до закінчення 
терміну повноважень 
ВРУ VІІІ скликання, його 
вважають відкликаним 

Проєкт Закону України 
«Про статус 
кримськотатарського 
народу» (реєстр.№ 6315 
від 07.04.2017) внесений 
до ВРУ VІІІ скликання. 
Проте, оскільки 
законопроєкт не був 
прийнятий у першому 
читанні до закінчення 
терміну повноважень 
ВРУ VІІІ скликання, його 
вважаюєть відкликаним 

Проєкт Концепції 
державної 
етнонаціональної 
політики України 
розроблено 
Мінкультури 2018 р. 
Проте досі тривають 
консультації і 
погодження  

Тривали консультації та 
погодження проєктів 
нормативно-правових 
актів. 

Не внесені до ВРУ 
законопроєкти, 
розроблені у 2016–2018 
рр. 

До ВРУ VІІ скликання було 
внесено 2 законопроєкти: 
про права корінних 
народів України (реєстр.№ 
4501 від 20.03.2014); 
законопроєкт відкликав 
суб’єкт права законодавчої 
ініціативи;  

про відновлення прав 
корінного народу України, 
примусово переселеного 
з території Криму (реєстр. 
№ 4434 від 13.03.2014); 
законопроєкт було 
включено до порядку 
денного, але за 
результатами голосування 
відхилено  

Розроблено впродовж 
2016–2018 рр. 
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законопроєкти до ВРУ не 
внесено. 

Висновок: Наразі жоден 
спеціалізований 
закон/концепція не 
ухвалено.  

Проте кроки на реалізацію 
завдань зроблено 

25 

Наявність 
інституційного 
механізму/урядового 
органу, 
відповідального за 
впровадження 
політики у 
відповідних сферах 

Джерело: офіційні 
джерела 

Повноваження 
Міністерства культури 

Повноваження 
Міністерства культури 

Повноваження 
Міністерства культури 

Постановами Кабінету 
Міністрів України від 12 
червня 2019 р. № 503 та 
від 21 серпня 2019 р. № 
812 утворено Державну 
службу України з 
етнополітики та свободи 
совісті та затверджено її 
Положення. 

Наразі триває процес 
інституалізації 
Державної служби 

Інституційне забезпечення 
державної 
етнонаціональної політики 
непослідовне і 
неефективне. Про це 
свідчить перманентний 
процес 
утворення/реорганізації/лі
квідації уповноваженого 
органу з питань 
національностей і міграції 
(від Міністерства 1993 р. до 
відділу у складі 
Міністерства культури, 
наразі знов утворено 
Державну службу як 
ЦООВ).  

Висновки: Відсутність 
належної уваги до 
етнонаціональної політики 
у державній політиці, 
зокрема стабільного 
інституційного 
забезпечення, призвело до 
відсутності в правовому 
полі статусних 
основоположних 
(спеціалізованих) 
нормативно-правових 
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актів (про засади 
етнонаціональної 
політики, про корінні 
народи тощо) та галузевих 
(мови в освіті, культурі, 
інформаційному просторі 
тощо)  

50 

Врегулювання 
питання щодо 
використання мов 
національних меншин 
та корінних народів 

Джерело: 
офіційні джерела; 
https://cutt.ly/ctThRcJ 
https://cutt.ly/LtTMKDX 
https://cutt.ly/ptT4eho  
https://cutt.ly/GtF22SQ  
 

Не реалізовані завдання: 

 -диференціація вимог 
ЗНО з української мови 
та літератури для 
випускників 
загальноосвітніх 
навчальних закладів з 
навчанням мовами 
національних меншин  

- запровадження в 
загальноосвітніх 
навчальних закладах з 
навчанням мовами 
національних меншин 
курсу з історії 
національної меншини 

Доповідь за 2016 р. (с. 
111–112): 
у низці регіонів 
(Київській, Одеській, 
Донецькій, 
Закарпатській областях) 
спостерігається 
скорочення навчальних 
закладів, класів з 
навчанням мовою 
національних меншин 

Імплементацію Закону 
України «Про освіту» в 
частині мови навчання 
мали почати після 
отримання рішення 
Венеційської Комісії 
(висновок ВК отримано 
2019 р.) 

Доповідь за 2017 р. (с. 
538): Уповноваженим не 
раз надавали 
рекомендації щодо 
забезпечення прав 
національних меншин на 
навчання рідною мовою 
під час розроблення та 
доопрацювання статті 7 
«Мова освіти» проєкту 
Закону України «Про 
освіту» 

Завдань не передбачено Завдань не передбачено Невиконання цих завдань 
– наслідок неприйняття 
основоположних 
(спеціалізованих) 
нормативно-правових 
актів. Окрім того, План дій 
звужує завдання щодо 
використання мов лише в 
освіті. Однак і їх не 
реалізовано. 

Так, більшість завдань 
щодо використання мов в 
освіті поставлено в 
залежність від результатів 
дослідно-
експериментальної роботи 
за темою: «Формування 
багатомовності дітей та 
учнів: прогресивні 
європейські ідеї в 
українському контексті». 
Виникає питання: чому 
МОН під час розроблення 
проєкту Плану заходів не 
передбачив послідовність 
своїх дій. 

Не обґрунтовано також 
причину зупинення 
роботи щодо імплементації 
Закону України «Про 
освіту». Адже Венеційська 

https://cutt.ly/ctThRcJ
https://cutt.ly/LtTMKDX
https://cutt.ly/ptT4eho
https://cutt.ly/GtF22SQ
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
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комісія у проєкті Висновку 
№ 651/2011 на проєкт 
Закону України «Про 
засади державної мовної 
політики» (2 грудня 2011 
CDL (2011) 101) давала 
попередню оцінку 
аналогічним нормам 
законопроєкту «Про 
засади державної мовної 
політики». 

На відсутність прогресу в 
розробленні проєкту 
закону про реалізацію 
прав національних 
меншин і корінних народів 
вказує також УВКПЛ у 29-ій 
Доповіді. Загалом УВКПЛ 
вважає, що законодавство 
надає недостатні гарантії 
захисту і використання мов 
меншин за відсутності 
закону про реалізацію 
прав корінних народів і 
національних меншин (с. 
28) 

0 

Наявність державних 
програм щодо 
національних 
меншин/ корінних 
народів, виділена 
сума з державного 
бюджету на 
фінансування таких 
програм  

Немає державних 
програм. 

Серед розподілу 
видатків державного 
бюджету (ДБ) на 2016 р.: 

Заходи з відтворення 
культури національних 
меншин, заходи 
Української всесвітньої 
координаційної ради, 
заходи з реалізації 

Немає державних 
програм. 

Серед розподілу 
видатків ДБ на 2017 р.: 

Заходи з відтворення 
культури національних 
меншин, заходи 
Української всесвітньої 
координаційної ради, 
заходи з реалізації 
Європейської хартії 

Немає державних 
програм. 

Серед розподілу 
видатків ДБ на 2018 р.: 

Загальнодержавні 
заходи у сферах 
культури та мистецтв, 
охорони культурної 
спадщини, вивезення, 
ввезення і повернення 
культурних цінностей, 

Немає державних 
програм. 

Серед розподілу 
видатків ДБ на 2019 р.: 

Загальнодержавні 
заходи у сферах 
культури та мистецтв, 
охорони культурної 
спадщини, вивезення, 
ввезення і повернення 
культурних цінностей, 

У ДБ на 2018–2019 рр. не 
передбачено видатків на 
заходи з відтворення 
культури національних 
меншин, заходи з реалізації 
Європейської хартії 
регіональних мов або мов 
меншин; у ДБ на 2019 р. 
вже відсутні видатки на 
газет мовами національних 
меншин. 
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Джерело: Державний 
бюджет України на 
відповідний рік  

 

Європейської хартії 
регіональних мов або 
мов меншин, заходи 
щодо встановлення 
культурних зв’язків з 
українською діаспорою, 
заходи щодо зміцнення 
зв'язків закордонних 
українців з Україною та 
забезпечення 
міжнародної діяльності у 
сфері міжнаціональних 
відносин – 900,0 тис. грн. 

Фінансова підтримка 
друкованих періодичних 
видань 
культурологічного 
напрямку, газет мовами 
національних меншин, 
фінансова підтримка 
гастрольної діяльності 
вітчизняних виконавців 
– 7431,4 тис. грн  

регіональних мов або 
мов меншин, заходи 
щодо встановлення 
культурних зв’язків з 
українською діаспорою, 
заходи щодо зміцнення 
зв’язків закордонних 
українців з Україною та 
забезпечення 
міжнародної діяльності у 
сфері міжнаціональних 
відносин – 1 800,0 тис. 
грн. 

Фінансова підтримка 
друкованих періодичних 
видань 
культурологічного 
напряму, газет мовами 
національних меншин, 
фінансова підтримка 
гастрольної діяльності 
вітчизняних виконавців 
– 7 431,4 тис. грн 

державної мовної 
політики, 
міжнаціональних 
відносин, релігії та 
захисту прав 
національних меншин – 
265 991,5 тис. грн. 

Фінансова підтримка 
друкованих періодичних 
видань 
культурологічного 
напряму, газет мовами 
національних меншин – 
6 852,1 тис. грн  

державної мовної 
політики, 
міжнаціональних 
відносин, релігії та 
захисту прав 
національних меншин – 
245 910,7 тис. грн; 

Надання фінансової 
підтримки державному 
підприємству 
«Кримський дім» – 4103,2 
тис. грн 

Висновки: Не є 
пріоритетом влади 
державна політика у сфері 
національних меншин і 
корінних народів 

-50 

Аналіз участі 
представників 
національних меншин 
і корінних народів в 
управлінні 
державними 
справами (кількість 
депутатів на 
національному та 
місцевому рівнях) 

Джерела: 
офіційні джерела; 
https://cutt.ly/CtYtWUX 

Не передбачено заходів Завдання передбачають 
виключно створення 
консультативно-
дорадчих органів з 
представників 
національних меншин 

 

Не передбачено заходів Не передбачено заходів Всупереч міжнародним 
зобов’язанням України 
завдання не передбачають 
перегляду виборчого 
законодавства для 
забезпечення 
етнонаціонального 
представництва у 
виборних органах. Під час 
складання Плану заходів і, 
відповідно, реалізації 
Стратегії не виконано 
Остаточні рекомендації 
Консультативного комітету 
за результатами 
четвертого циклу 
моніторингу виконання 
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Україною Рамкової 
конвенції про захист 
національних меншин, 
ухвалені Комітетом 
міністрів Ради Європи. 
Ідеться про рекомендації 
до статті 15 Конвенції щодо 
перегляду виборчого 
законодавства в частині 
забезпечення гарантій 
особам, які належать до 
національних меншин, 
бути адекватно 
представленими у 
виборних органах на всіх 
рівнях, щоб вони могли 
повноцінно брати участь у 
державних справах 

Висновки: Підхід до 
забезпечення участі 
представників 
національних меншин і 
корінних народів в 
управлінні державними 
справами формальний та 
ігнорує міжнародні 
зобов’язання України 

0 

Кількість 
загальноосвітніх 
навчальних закладів з 
мовами національних 
меншин/класів з 
навчанням мовами 

Джерело: запит 

Спеціальних шкіл (шкіл-
інтернатів) – 333 

Навчаються мовою 
національних меншин – 
російською: 2705 

Спеціальних шкіл (шкіл-
інтернатів) – 333 

Навчаються мовою 
національних меншин – 
російською: 2690 

Спеціальних шкіл (шкіл-
інтернатів) – 19 

Навчаються мовою 
національних меншин – 
російською: 1271 

Разом закладів (без 
спеціальних шкіл (шкіл-
інтернатів))/класів 
мовою навчання: 

російською – 125 (учнів 
39 198)/1864 (учнів 11 
563); 

румунською – 68 (учнів 
13 144)/828 (учнів 1026); 

Оскільки МОН на запит не 
надав інформацію про 
кількість спеціальних шкіл 
(шкіл-інтернатів), метод 
порівняння не 
застосовується  
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угорською – 72 (учнів 13 
559)/770 (учнів 1017). 

Кількість учнів в 
Україні, що 
навчаються мовами 
національних меншин 
у загальноосвітніх 
навчальних закладах  

Джерело: запит  

2016/2017 

395 503 учні, зокрема 

болгарською – 61 

молдавською – 2693 

польською– 1785 

російською – разом  
358 660 

румунською – 16 139 

словацькою – 145 

угорською – 16 020 

кримсько-татарською – 
0 

2017/2018 

387 717 учнів, зокрема 

болгарською – 70 

молдавською – 2652 

польською – 1844 

російською – разом  
350 557 

румунською – 15 985 

словацькою – 148 

угорською – 16 450 

кримсько-татарською – 
11 

2018/2019 

278 071 учнів, зокрема 

болгарською – 69 

молдавською – 1270 

польською – 1598 

російською – разом  
242 085 

румунською – 16 671 

словацькою – 23 

угорською – 15 435 

кримсько-татарською – 
46 

2019/2020 

319 011 учнів, зокрема 

болгарською – 58 

молдовською –2498 

польською – 1697; 

російською –  
281 257  

Румунською–16109; 

словацькою – 147 

угорською – 17192 

кримсько-татарською – 
53 

Ситуація без суттєвих 
погіршень 

25 

 

Аналіз залученості 
(запровадження 
інструментів 
взаємодії, особливо в 
місцях компактного 
проживання тощо) 

Завдань не передбачено Не розроблено для 
місцевих органів 
виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування 
(пілотний) механізм 
участі представників 
корінних народів і 
національних меншин у 
процесі прийняття 
рішень з питань, що 
стосуються прав 
корінних народів і 
національних меншин 

Завдань не передбачено Завдань не передбачено Попри наявність 
позитивного досвіду в 
окремих регіонах з 
місцями компактного 
проживання національних 
меншин, не розроблено 
(пілотний) механізм; 

за весь період дії Плану 
заходів уряд не забезпечив 
включення представників 
національних спільнот до 
наглядової ради ПАТ 
«Національна суспільна 
телерадіокомпанія 
України» . 

Щодо завдань на 
забезпечення прав 
ромської національної 
меншини, то вони 
дублюють Стратегію 
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захисту та інтеграції в 
українське суспільство 
ромської національної 
меншини на період до 
2020 р. 

Якби впровадженню 
позитивних заходів у 
виборче законодавство 
для представників 
національних меншин і 
корінних народів могли 
перешкоджати політичні 
чинники, то не вбачається 
жодних перешкод у 
запровадження, 
наприклад, в регламенти 
уряду, місцевих 
держадміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, 
ВРУ обов’язкових 
консультацій (та/або інших 
типових алгоритмів 
залучення) з 
представниками 
відповідних спільнот під 
час формування та 
реалізації відповідних 
політик, розробленні та 
ухваленні рішень 

0 

Рівень толерантності, 
ставлення до 
національних меншин  

Соціологічне 
дослідження ПРООН 
(Що українці знають і 
думають про права 
людини) 

Як ви вважаєте, чи 
можуть бути обмежені в 
правах РОМИ (ЦИГАНИ)? 

Безумовно повинні бути 
обмежені – 11,2  

За певних обставин 
можуть бути трохи 
обмежені – 36,4  

 Як ви вважаєте, чи 
можуть бути обмежені в 
правах РОМИ (ЦИГАНИ)? 

Безумовно повинні бути 
обмежені – 11,7 

За певних обставин 
можуть бути трохи 
обмежені – 35,1 

За рік (з вересня 2018 р.) 
рівень ксенофобії трохи 
знизився з 4,2 до 4,0. 
Найнижчий рівень 
етнічних упереджень в 
Україні до українців, 
білорусів і росіян, 
найвищий – до 

Ситуація залишається без 
змін 

0 
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Київський міжнародний 
інститут соціології 
(КМІС) з 6 до 16 
вересня 2019 р. провів 
власне всеукраїнське 
опитування 
громадської думки 

Джерело: 
https://cutt.ly/ItKUJ8G 

Ні, обмежувати права 
цієї групи не можна – 
42,0 

Важко сказати – 10,5 8 

Ні, обмежувати права 
цієї групи не можна – 
37,4 

Важко сказати – 15,8 

африканців і ромів 
(Опитування 
громадської думки 2019 
р. КМІС)  

Кількість нападів на 
представників/груп 
національних 
меншин, корінних 
народів 

Джерело: 
офіційні джерела/ 
Звіти міжнародних 
організацій 
https://cutt.ly/KtKIJtO 
https://cutt.ly/UtKOEr7 
https://cutt.ly/JtKPeJI  
https://cutt.ly/vtUJrpF 
 

У Шістнадцятій доповіді 
(с. 45) УВКПЛ звернула 
увагу на недбалість 
правоохоронних 
органів у селі, 
відсутність 
відповідальності для тих, 
хто здійснював напади 
та руйнував будинки 
ромів 136, а також на 
використання мови 
ворожнечі та 
недостовірної 
інформації 
національними та 
місцевими ЗМІ 

У Двадцятій доповіді (с. 
38) УВКПЛ продовжило 
документувати напади 
на осіб, які належать до 
меншин, а також 
небажання поліції 
класифікувати такі 
напади як злочини на 
ґрунті ненависті 

У Двадцять четвертій 
доповіді (с. 20, 27) УВКПЛ 
продовжує 
документувати випадки 
дискримінації, мови 
ворожнечі та (або) 
насильства, 
спрямованих на осіб, які 
належать до меншин або 
дотримуються 
альтернативних поглядів 
чи особливих думок.  

УВКПЛ зазначає, що 
безкарність 
правопорушників 
створює загальну 
атмосферу 
незахищеності й може 
заохочувати подальше 
насильство, зокрема 
напади на відомих 
членів крайніх правих 
груп задля помсти. 

Хоча відзначається 
загальна відсутність 
прогресу в 
розслідуваннях 
жорстоких нападів на 
ромські поселення, 
позитивним зрушенням 

У Двадцять сьомій 
доповіді (с. 22), 
порівняно з попереднім 
звітним періодом УВКПЛ 
задокументувало меншу 

кількість випадків 
дискримінації, 
насильства на расовому 
підґрунті та проявів 
нетерпимості, 
спрямованих на осіб, які 
належать до меншин. 
Збільшення нападів на 
ромські поселення, 
задокументоване за 
аналогічний період 2018 
р., цього року не 
спостерігалося. Проте, 
досі нікого не 
притягнено до 
відповідальності за 
минулі напади. 

Недавні всеосяжні 
вибори та мирне 
проведення 
резонансних зібрань, а 
також зменшення 
нападів на ромів – 

Залишається тенденція 
безкарності, яка 
призводить до нових 
випадків дискримінації та 
насильства на расовому 
ґрунті 

Висновок: Відсутність 
ефективного правосуддя є 
системною проблемою в 
Україні 

0 

https://cutt.ly/ItKUJ8G
https://cutt.ly/KtKIJtO
https://cutt.ly/UtKOEr7
https://cutt.ly/JtKPeJI
https://cutt.ly/vtUJrpF
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було проведення 31 
жовтня першого 
судового засідання у 
справі про вбивство 
чоловіка ромської 
національності, що 
сталося 23 червня 2018 
р. поблизу Львова 

ознаки позитивних 
тенденцій 

 

Структурні: 75 з 300 (25%) Процесу: 50 з 200( 0%) Результату: 25 з 400( 6,25%) Загалом: 6% 
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Додаток 13. Забезпечення права на працю та соціальний захист 

Стратегічна мета:  

створення можливостей для забезпечення достатнього життєвого рівня та належного соціального захисту громадян 

Очікувані результати:  

● створено ефективну систему соціального захисту, яка відповідає можливостям держави  
● запроваджено альтернативні державним джерела фінансування системи соціального захисту  
● створено здорові та безпечні умови праці;  
● забезпечено захист трудових прав громадян, у тому числі права громадян на об'єднання у професійні спілки;  
● посилено соціальну відповідальність бізнесу, створено умови для запровадження соціально-корпоративної відповідальності суб'єктів господарювання;  
● забезпечено розумне пристосування робочих місць для потреб людей з інвалідністю, їх супровід на робочому місці;  
● створено ефективну систему надання соціальних послуг, у тому числі із забезпечення соціального супроводу та підтриманого проживання людей з інвалідністю. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність 
законодавчого 
врегулювання 
соціального 
страхування 

Джерело: офіційні 
джерела 

Внесено Проєкт Закону № 
4508 про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо 
запровадження 
накопичувальної системи 
загальнообов’язкового 
державного пенсійного 
страхування та єдиних 
принципів нарахування 
пенсій 

Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 16 
березня 2016 р. № 161-р 
схвалено Стратегію 
подолання бідності до 2020 
року 

Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 08 
серпня 2016 р. № 573-р 

Прийнято Закон 
України від 03.10.2017 
№ 2148-VIII «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
підвищення пенсій», 
згідно з яким, зокрема, 
здійснено осучаснення 
та перерахунок раніше 
призначених пенсій 
для 10,2 млн 
пенсіонерів з жовтня 
2017 р.; запроваджено 
єдині правила 
визначення розмірів 
пенсійних виплат; 
відновлено 
диференціацію 
розмірів пенсій 
залежно від набутого 

Прийнято розпорядження 
від 5 вересня 2018 р. № 
649-р «Про заходи, 
спрямовані на детінізацію 
відносин у сфері 
зайнятості населення» 
яким, зокрема, 
передбачено проведення 
комплексних заходів, 
спрямованих на 
детінізацію зайнятості та 
доходів населення 

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 14 
лютого 2018 року №99-р 
«Про затвердження плану 
заходів на 2018 рік з 
реалізації Стратегії 
подолання бідності» 

Подано, але відкликано 
2019 р. проєкт Закону 
«Про внесення змін до 
Кодексу законів про 
працю України щодо 
посилення захисту прав 
працівників при 
укладенні трудового 
договору та 
відсторонення від 
роботи» 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 20 лютого 
2019 р. №86-р «Про 
затвердження плану 
заходів на 2019 рік з 
реалізації Стратегії 
подолання бідності» 

Попри певні спроби 
наразі результат не 
досягнено 

Тут варто зазначити, що 
попри спроби здійснити 
детінізацію відносин у 
сфері трудових відносин, 
відповідного 
законодавчого 
регулювання так і не 
було прийнято 

Не досягнено результату 
щодо врегулювання 
питання виплати пенсій 
громадянам України, які 
виїхали на постійне 
місце проживання до 
країн, з якими Україна не 
уклала міжнародні 
договори у сфері 
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затверджено план заходів 
на 2016–2017 роки з 
реалізації Стратегії 
подолання бідності 

Прийнято Закон України від 
2 червня 2016 р. № 1411-VIII 
«Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо звільнення від 
оподаткування пенсій», 
відповідно до якого з 
1.07.2016 скасовано 
оподаткування на доходи 
фізичних осіб частини суми 
пенсії, що перевищує три 
розміри мінімальної 
заробітної плати (у 
розрахунку на місяць), 
встановленої на 1 січня 
звітного податкового року 

Зняття цього обмеження 
стосувалося також і осіб з 
інвалідністю 

страхового стажу та 
отриманого заробітку; 
визначено механізм 
щорічної індексації 
(перерахунку) пенсій 

03.10.2017 проєкт 
Закону № 4508 
відкликано з розгляду 
Верховної Ради 

Відповідно до Закону 
України від 3 жовтня 
2017 р. № 2148-VIII 
скасовано обмеження 
щодо виплати пенсій 
працюючим 
пенсіонерам, зокрема 
особам з інвалідністю 

Прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України від 20 лютого 
2019 р. № 124, якою 
затверджено Порядок 
проведення 
перерахунку пенсій, 
відповідно до якого з 
березня 2019 р. 
здійснено 
автоматизовану 
індексацію пенсій 

пенсійного 
забезпечення 
(виконання рішення 
Пічкур проти України, 
рішення 
Конституційного Суду 
України з цього питання) 

Так і не зроблено 
необхідних заходів щодо 
запуску другого рівня 
пенсійної реформи, що є 
необхідним елементом 
соціального захисту 
населення 

2016 р. затверджено 
Стратегію подолання 
бідності до 2020 року. 
Щороку уряд 
затверджував Плани дій 
за цією стратегією. Проте 
Рахункова палата, 
аналізуючи виконання 
цієї Стратегії, щоразу 
фіксувала багато вад. 
Зокрема це заходи, які 
досі залишаються не 
зробленими, а саме:  

- вжити заходів для 
забезпечення 
затвердження під час 
прийняття Верховною 
Радою України законів 
про Державний бюджет 
України фактичного 
розміру прожиткового 
мінімуму, визначеного 
Мінсоцполітики 

– вжити заходів щодо 
вдосконалення 
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методології 
визначення 
прожиткового мінімуму 
з урахуванням 
положень Конвенції 
МОП про основні цілі 
та норми соціальної 
політики № 117 

– продовжити 
здійснення пенсійної 
реформи в напрямі 
формування 
багаторівневої системи 
пенсійного 
страхування86 

Усі ці вимоги залишилися 
не виконаними 

Певний позитив – 
внесення змін, які 
передбачають 
підвищення пенсій, а 
також вдосконалення 
регулювання 
перерахунку та 
індексації пенсійних 
виплат. Однак повністю 
ці зміни можуть 
запрацювати лише з 2021 
р. 

25 

Трудове 
законодавство 
переглянуто й 
відповідає 
міжнародним 
зобов‘язанням та 

На розгляді Верховної Ради 
залишається законопроєкт 
Трудового кодексу № 1658 

Законом України від 6 
грудня 2016 року № 1774 
«Про внесення змін до 

07.09.2017 внесено 
чергову редакцію 
проєкту Трудового 
кодексу № 1658 

Від 1 січня 2017 
р.посадові оклади 

18 грудня 2018 року уряд 
прийняв Розпорядження 
№ 1106-р «Про 
затвердження плану 
пріоритетних дій уряду на 
2019 рік», куди одним із 

8.11.2019 законопроєкт 
Трудового кодексу № 
2410 

Альтернативний цьому 
проєкту № 2410-
128.12.2019 р. внесено 

Трудове законодавство 
не було переглянуто ані 
у вигляді нового 
Трудового кодексу, ані у 
вигляді змін до наявного 
Кодексу 

                                                        
86 https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/23-3_2018/Zvit_23-3_2018.pdf 

https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/23-3_2018/Zvit_23-3_2018.pdf
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стандартам, 
зокрема в частині 
соціального захисту 
та недискримінації 

Джерело: офіційні 
джерела 

деяких законодавчих актів 
України» змінено структуру 
мінімальної заробітної плати 
(до мінімальної заробітної 
плати враховують надбавки, 
доплати, премії) 

Крім того, внесено зміни, 
зокрема, до ст. 6 Закону 
України «Про оплату праці» 
та визначено, що 
мінімальний посадовий 
оклад встановлює Кабінет 
Міністрів України у розмірі, 
не меншому за 
прожитковий мінімум для 
працездатних осіб на 1 
січня календарного року 

Постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 
грудня 2016 року № 1037 
внесено зміни до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 30 серпня 2002 року № 
1298 та визначено, що 
посадові оклади працівника 
1 тарифного розряду 
встановлено у розмірі 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб на 1 
січня календарного року 

(тарифні ставки, ставки 
заробітної плати) 
розраховують 
виходячи з розміру 
посадового окладу 
(тарифної ставки) 
працівника 1 
тарифного розряду, 
встановленого у 
розмірі прожиткового 
мінімуму для 
працездатних осіб 

заходів включено 
підготовку до ратифікації 
Конвенцій МОП № 88 і № 
181  

урядовий законопроєкт 
про працю № 2708  

Зареєстровано також 
альтернативні 
законопроєкти про 
працю № 2708-1 і № 
2708-2 

Проєкт Закону України 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
посилення захисту 
права працівників на 
своєчасну виплату 
заробітної плати» та 
проєкт Закону України 
«Про внесення змін до 
Закону України „Про 
ратифікацію Конвенції 
Міжнародної 
організації праці № 173 
1992 року про захист 
вимог працівників у 
випадку 
неплатоспроможності 
роботодавця”» 
направлено МЗС для 
внесення Президенту 
України листом від 
09.08.2019. Водночас 
цей проєкт повернуто 
МЗС листом від 
20.08.2019 № 72/14-612-
2107 для додаткового 
погодження 

2019 р. відбувалися 
активні спроби 
просування 
законопроєкту № 2708, 
які так і не були 
успішними,зокрема 
через вади проєкту 

Не ратифікованими 
залишаються Конвенції 
Міжнародної організації 
праці № 88 про 
організацію служби 
зайнятості та Конвенції 
Міжнародної організації 
праці № 181 про 
приватні агентства 
зайнятості. На 2019 р. на 
розгляд Верховної Ради 
не подано жодного 
законопроєкту щодо 
ратифікації. Навіть 
більше, підготовка до 
ратифікації також не 
здійснена і завдання про 
необхідність здійснення 
підготовки тільки 
включають у План дій 
уряду. 

Не ратифіковано також 
Конвенцію МОП № 173 
про захист вимог 
працівників у випадку 
неплатоспроможності 
роботодавця 

Позитивними можна 
вважати зміни до 
законодавства щодо 
визначення, що 
мінімальний посадовий 
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оклад встановлюють у 
розмірі, не меншому за 
прожитковий мінімум 
для працездатних осіб. 
Водночас, оскільки 
розмір прожиткового 
мінімуму впродовж року 
можуть змінювати, а 
розмір посадового 
окладу (тарифної ставки) 
працівника 1 тарифного 
розряду залишається 
однаковим впродовж 
року, то відповідно цей 
розмір ставки впродовж 
року не відповідає 
розміру прожиткового 
мінімуму 

Варто також зазначити, 
що розмір посадового 
окладу (тарифної ставки) 
працівника 1 тарифного 
розряду відчутно відстає 
від розміру мінімальної 
зарплати 

25 

Частка бідних жінок і 
чоловіків, охоплених 
державною 
соціальною 
підтримкою, в 
загальній чисельності 
бідного населення 

Джерело: звіти 
державної служби 
статистики 

Частка бідних, охоплених 
державною соціальною 
підтримкою, в загальній 
чисельності бідного 
населення – 0,3% 

Частка бідних, 
охоплених державною 
соціальною 
підтримкою, в загальній 
чисельності бідного 
населення – 73,6% 

Частка бідних, охоплених 
державною соціальною 
підтримкою, в загальній 
чисельності бідного 
населення – 70,9% 

Немає даних Попри невелике  
збільшення 2017 р. 
частки бідних, охоплених 
державною соціальною 
підтримкою, в загальній 
чисельності бідного 
населення цей показник 
2018 р. залишається 
фактично на тому самому 
рівні, що й 2016 р.  

2019 р. можливе ще 
більше зменшення цього 
показника, враховуючи 
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оптимізаційні ініціативи 
уряду щодо субсидій і 
пільг 

0 

Аналіз даних щодо 
перевірок, 
проведених 
інспекторами праці, 
та зафіксованих 
порушень 

Джерело: дані щодо 
перевірок службою 
праці , єдиний реєстр 
судових рішень 

Державна служба з питань 
праці щодо дотримання 
законодавства про працю 
провела 21 244 перевірки 
суб’єктів господарювання 

45 433 виявлених порушень  

14 356 винесено приписів 
(виконано 11 471) 

Найбільшу кількість 
порушень виявлено з 
оплатою праці87 

Державна служба з 
питань праці щодо 
дотримання 
законодавства про 
працю провела 19 971 
перевірку суб’єктів 
господарювання 

37 461 виявлених 
порушень  

34 102 усунень 
виявлених порушень 

Найбільшу кількість 
порушень виявлено з 
оплатою праці. На 
другому місці питання 
робочого часу та часу 
відпочинку88  

Державна служба з питань 
праці щодо дотримання 
законодавства про працю 
перевірила 13 971 суб’єкт 
господарювання 

33 900 виявлених 
порушень  

30 915 усунень виявлених 
порушень  

За звітом Голови 
Державна служба з питань 
праці 2018 р. найбільше 
порушень трудового 
законодавства зафіксувала 
у сфері оплати праці89 

 

14.05.2019 прийнято 
рішення апеляційного 
адміністративного суду 
про нечинність 
Постанови Кабінету 
Міністрів України від 
26.04.2017 № 295, яка 
визначає можливість і 
порядок перевірок 
державною службою з 
питань праці90 

 

Упродовж 2016–18 рр. 
державна служба з 
питань праці досить 
активно здійснювала 
перевірки щодо різних 
аспектів трудових прав 
(тіньової зайнятості, 
оплати праці, охорони 
праці тощо). Однак 2019 
р. діяльність з перевірок 
фактично заблоковано, 
оскільки під час 
прийняття нормативно-
правових актів, які 
регулювали діяльність 
цієї служби, не 
враховано колізії цього 
законодавства з іншим 
законодавством, що 
регулює здійснення 
державного контролю та 
нагляду 

25 

Рівень зайнятості 
жінок і чоловіків 
працездатного віку 
(%) та безробіття 
серед жінок і 
чоловіків 

Рівень зайнятості 
населення віком 20–64 роки 
– 64,2 

Чоловіки – 69,5 

Жінки – 59,3 

Рівень зайнятості 
населення віком 20–
64 роки – 64,2 

Чоловіки – 69,4 

Жінки – 59,4 

Рівень зайнятості 
населення віком 20–
64 роки – 65,6 

Чоловіки – 70,5 

Жінки – 61 

Немає даних. Річні дані 
Державною службою 
статистики буде 
оприлюднено пізніше 

Відповідно до цільового 
орієнтиру, який Україна 
ставить щодо виконання 
Цілей сталого розвитку, 
цей показник на 2020 р. 
має становити 66%. Дані 
щодо рівня зайнятості 

                                                        
87 http://dsp.gov.ua/pidsumky-diialnosti-derzhavnoi-sluzhb/ 
88 http://dsp.gov.ua/pidsumky-diialnosti-derzhavnoi-sluzhby-ukrainy-z-pytan-pratsi-za-2017-rik/ 
89 https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2638814-pidsumki-roboti-derzavnoi-sluzbi-ukraini-z-pitan-praci-za-2018-rik.html 
90 http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727463 

http://dsp.gov.ua/pidsumky-diialnosti-derzhavnoi-sluzhb/
http://dsp.gov.ua/pidsumky-diialnosti-derzhavnoi-sluzhby-ukrainy-z-pytan-pratsi-za-2017-rik/
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2638814-pidsumki-roboti-derzavnoi-sluzbi-ukraini-z-pitan-praci-za-2018-rik.html
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727463
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працездатного віку 
(%) 

Джерело: Державна 
служба статистики  

Міські жителі – 65% 

Сільські жителі – 62,4 

Міські жителі – 65,1 

Сільські жителі – 62,2 

Міські жителі – 66,7 

Сільські жителі – 63,2 

показують динаміку, яка 
дасть змогу досягти 
цього орієнтовного 
показника 

75 

Кількість 
зареєстрованих у 
центрі зайнятості та 
працюючих осіб з 
інвалідністю 
(дезагреговано) 

Джерело: інформація 
державного центру 
зайнятості. 

 Мали статус 
безробітного, тис. осіб 
– 42,0 

Всього отримали 
роботу (у т.ч. до набуття 
статусу безробітного), 
тис. осіб – 13,0 

Кількість вакансій, на 
які могли бути 
працевлаштовані 
інваліди (за 
інформацією 
роботодавців), тис. од. – 
4,7 

Мали статус безробітного, 
тис. осіб – 44,1 

Всього отримали роботу 
(у т.ч. до набуття статусу 
безробітного), тис. осіб – 
13,2 

Кількість вакансій, на які 
могли бути 
працевлаштовані інваліди 
(за інформацією 
роботодавців), тис. од. – 
6,1 

Чисельність людей з 
інвалідністю становить 
приблизно 2,6 млн, і цей 
показник постійно 
зростає через воєнний 
конфлікт на Сході країни. 
Працюючих людей з 
інвалідністю на 1.01.2018 р. 
нараховують 670,1 тис. 
осіб, зокрема 530,3 тис. 
працездатного віку 

На 2018 р. в Україні 
чисельність 
непрацевлаштованих осіб 
з інвалідністю I групи 
становить більш як 93% (із 
загальної кількості 235,4 
тис. осіб тільки 17 401 
працевлаштовано 

Мали статус 
безробітного, тис. осіб – 
47,9 

Всього отримали 
роботу (у т.ч. до набуття 
статусу безробітного), 
тис. осіб – 13,8 

Кількість вакансій, на які 
могли бути 
працевлаштовані 
інваліди (за 
інформацією 
роботодавців), тис. од. – 
6,7 

Попри те, що фіксується 
невелике збільшення 
кількості зареєстрованих 
у центрі зайнятості 
людей з інвалідністю, 
загальний процент 
працевлаштування 
людей з інвалідністю 
залишається досить 
низьким – близько 25%. 
Наявна система 
забезпечення зайнятості 
людей малоефективна 
щодо виконання тих 
завдань, які перед нею 
ставляться, і на сьогодні 
потребує оновлення 

Особливі проблеми є в 
працевлаштування 
людей 1 та 2 груп 
інвалідності й осіб з 
психосоціальними та 
інтелектуальними 
порушеннями 

25 
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ІІ групи – 80% (899,2 тис 
осіб працевлаштовано – 
177 620)  

ІІІ група – 
непрацевлаштованих 64% 
(з 1341,9 тис. осіб, 
працевлаштовано 475 159) 
91 

Бюджетне 
фінансування заходів 
із соціальної, 
трудової та 
професійної 
реабілітації людей з 
інвалідністю 

Джерело: офіційні 
джерела, звіти 
Рахункової палати  

Обсяг бюджетних 
призначень/бюджетних 
асигнувань на бюджетну 
програму 2 507 030 -  
1 485 732,4 тис. грн 

Обсяг бюджетних 
призначень/бюджетних 
асигнувань на 
бюджетну програму 
2 507 030 -  
2 013 891,4 тис. грн 

Обсяг бюджетних 
призначень/бюджетних 
асигнувань на бюджетну 
програму 2 507 030 -  
1 574 372,8 тис. грн 

Звіту Рахункової палати 
про результати аудиту 
ефективності 
використання коштів 
державного бюджету на 
забезпечення окремих 
категорій населення 
технічними та іншими 
засобами реабілітації92 

Обсяг бюджетних 
призначень/бюджетних 
асигнувань на 
бюджетну програму 
2 507 030 -  
2 544 282,1 тис. грн 

Аудиторський звіт 
Державної 
аудиторської служби 
України щодо 
виконання бюджетної 
програми 2 507 03093 

Упродовж визначеного 
періоду відбувається 
підвищення бюджетного 
фінансування заходів із 
соціальної, трудової та 
професійної реабілітації 
людей з інвалідністю 

Водночас, за висновками 
Рахункової палати, 
Мінсоцполітики має 
досить суттєві проблеми 
з ефективністю 
використання цих 
коштів, а також є питання 
щодо моніторингу та 
контролю Міністерством 
використання цих коштів 

Такі самі висновки 
зробила Державна 
аудиторська служба 
України. Крім того, 
зазначено про 
недотримання 
Міністерством і Фондом 
Порядку забезпечення 

                                                        
91 https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/v-ukrayini-chyselnist-nepratsevlashtovanyh-osib-z-invalidnistyu-i-grupy-stanovyt-ponad-93/ 
92 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN044410.html 
93 http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=145626 

https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/v-ukrayini-chyselnist-nepratsevlashtovanyh-osib-z-invalidnistyu-i-grupy-stanovyt-ponad-93/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN044410.html
http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=145626
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технічними засобами 
реабілітації (№ 321) 

50 

Індекс людського 
розвитку 
(Multidimensional 
Poverty Index) 

Джерело: міжнародні 
звіти94 

Індекс людського розвитку 
0,746  

Дослідження щодо  
Multidimensional Poverty 
Index в Україні було 
проведено 2012 р. і MPI 
становив 0,001, що визначає 
дуже низький рівень 
екстремальної бідності  

Індекс людського 
розвитку 0,747  

 

Індекс людського 
розвитку 0,750  

 

Немає даних  Згідно з останнім 
дослідженням індексу 
людського розвитку 
Україна посіла 88 
позицію зі 189 країн 

Фіксується певна 
позитивна тенденція до 
зростання цього індексу. 
Проте це зростання 
мінімальне. Для 
прикладу: ті європейські 
країни, які перебували 
поряд з нами в рейтингу 
2016 р. (Туреччина, 
Грузія, Вірменія) досягли 
куди більшого прогресу 

Між Україною та іншими 
країнами залишаються 
суттєві відмінності, коли 
йдеться про 
благополуччя населення. 
Дитина, народжена зараз 
у Норвегії – країні з 
найвищим ІЛР, – 
ймовірно проживе більш 
як 82 роки і 
навчатиметься майже 18 
років. Водночас хлопчик, 
народжений в Україні, 
найімовірніше проживе 
63 роки і присвятить 
навчанню 12 років. Хоча 
велика нерівність 
виникає у багатьох 

                                                        
94 http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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країнах, включаючи деякі 
найзаможніші країни, в 
середньому такі країни, 
як Україна, де фіксується 
нижчий рівень 
людського розвитку, 
зазнають більших втрат 

25 

Частка осіб (жінок і 
чоловіків), добове 
споживання яких 
нижче за 5,05 дол. 
США за ПКС  

Джерело: звіти 
Державної служби 
статистики 

Частка осіб, добове 
споживання яких нижче за 
5,05 дол. США за ПКС – 2%  

Частка осіб, добове 
споживання яких 
нижче за 5,05 дол. США 
за ПКС – 1,9% 

Частка осіб, добове 
споживання яких нижче за 
5,05 дол.. США за ПКС – 
1,8% 

Немає даних. Річні дані 
Державною службою 
статистики буде 
оприлюднено пізніше 

Відповідно до цільового 
орієнтиру, який Україна 
ставить щодо виконання 
Цілей сталого розвитку, 
цей показник на 2020 р. 
має становити 0,5 %. Дані 
щодо рівня зайнятості 
показують динаміку, яка 
хоча й засвідчує 
мінімальне зменшення, 
але навряд чи вдасться 
досягти цей орієнтовний 
показник 

25 

Оцінка населення 
(жінок і чоловіків) 
щодо дотримання 
соціальних та 
економічних прав 
(соціологічні дані) 

Джерело: соціологічне 
опитування95 

 

Відповідно до 
соціологічного дослідження 
«Що українці знають і 
думають про права людини: 
загальнонаціональне 
дослідження» 

Соціально-економічні права 
належать до топ 10 
найбільш важливих прав  

Право на соціальний захист 
(63,2% вважаю важливим) 

Немає даних 2018 р. проведено 
порівняльне дослідження 
«Що українці знають і 
думають про права 
людини: оцінка змін» 

У ньому соціально-
економічні права також 
ввійшли до топ-10 із 
такими показниками:  

- Право на соціальний 
захист (58,6% вважаю 
важливим) 

Дослідження 
заплановано на 2020 р. 

Таким чином, 
дослідження 2018 р. 
знову підтвердило 
пріоритетність 
соціально-економічних 
прав для українців 

2018 р. порівняно з 2016 
р. зміни в оцінках 
дотримання соціально-
економічних прав все ж 
є, але вони невеликі 

Водночас якщо взяти 
показник у 
соціологічному. 

                                                        
95 https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/humanrightsresearch-2018.html  

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/humanrightsresearch-2018.html
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Право на працю та право на 
справедливі умови праці 
(55%) 

Право на достатній 
життєвий рівень (50,6%)  

Оцінка населення 
соціально-економічних 
прав становить середній 
бал 2,22  

- Право на працю та право 
на справедливі умови 
праці (55,7%) 

- Право на достатній 
життєвий рівень (47,6%)  

Оцінка населення 
соціально-економічних 
прав становить середній 
бал 2,34 

З порушенням яких саме 
власних прав люди 
стикалися за останні роки: 

- переважно соціально-
економічні права – право 
на достатній рівень життя 

(порушення цього права 
зазначили майже 28% 
опитаних), право на 
працю (17% опитаних) 

- право на соціальне 
забезпечення (16% 
опитаних) 

дослідженні оцінки змін у 
забезпеченні прав 
людини за час, що минув 
після Євромайдану, то 
найбільший негативний 
«рейтинг» матимуть:  

- право на достатній 
рівень життя 
(погіршення в цій сфері 
зазначили 2018 р.36% 
тих, хто відповів на це 
запитання) 

- право на соціальне 
забезпечення (24%)  

- право на працю (24%) 

25 

Кількість 
потерпілих/загиблих 
від нещасних 
випадків на 
виробництві 

Джерело: звіти 
державної служби з 
питань праці96 

Кількість випадків 
травмування на 
виробництві (осіб) – 4428 

Зокрема зі смертельним 
наслідком – 400 

Кількість випадків 
травмування на 
виробництві (осіб) – 
4313 

Зокрема зі 
смертельним наслідком 
– 366 

Кількість випадків 
травмування на 
виробництві (осіб) – 4126 

Зокрема зі смертельним 
наслідком – 409  

Кількість випадків 
травмування на 
виробництві (осіб) – 
3876 

Зокрема зі смертельним 
наслідком – 422 

Моніторинг стану 
виробничого 
травматизму свідчить 
про те, що в країні 
відстежується тенденція 
до зменшення загальної 
кількості випадків 
травмування на 
виробництві. Так, 
загальний травматизм 
2019 р. зменшився 
порівняно з 1992 р. 
майже у 32 рази. 

                                                        
96 http://dsp.gov.ua/pro-stan-okhorony-pratsi-v-ukraini/ 

http://dsp.gov.ua/pro-stan-okhorony-pratsi-v-ukraini/
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Водночас останніми 
роками зростає кількість 
нещасних випадків зі 
смертельним наслідком 

50 

 

Структурні: 50 з 200 (25%) Процесу: 175 з 500 (35%) Результату: 125 з 400 (31%) Загалом: 31,8% 
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Додаток 14. Забезпечення права на охорону здоров’я  

Стратегічна мета: 

● забезпечення рівного доступу до високоякісної медичної допомоги 
● профілактика, раннє виявлення та ефективне лікування захворювань 

 
Очікувані результати: 

● забезпечено відповідність медичної інфраструктури потребам територіальних громад 
● забезпечено гарантований обсяг медичної допомоги, що надається громадянам на безоплатній основі за рахунок бюджетних коштів 
● забезпечено захист прав пацієнтів 
● забезпечено доступ до одержання медичної допомоги вразливих верств населення; 
● приведено у відповідність із Міжнародною класифікацією функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я критерії встановлення інвалідності та 

отримання реабілітаційних засобів і послуг людьми з інвалідністю; 
● створено рівний доступ до високоякісної медико-соціальної допомоги наркозалежним особам, людям, які живуть з ВІЛ, особам, хворим на туберкульоз та інші 

соціально небезпечні захворювання; 
● упроваджено заходи із попередження поширення психічних та інтелектуальних розладів, забезпечено надання відповідної допомоги. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність 
законодавчого 
врегулювання 
впровадження 
державного 
гарантованого 
пакета медичної 
допомоги 

 

Концепція реформи 
фінансування 
системи охорони 
здоров’я, 
затверджена 
Розпорядженням 
Кабінету Міністрів 
України від 30 
листопада 2016 р. № 
1013-р  

(«завдання реформи – 
впровадження 
державного 
гарантованого пакета 
медичної допомоги»)  

 

Закон України «Про 
державні фінансові 
гарантії медичного 
обслуговування 
населення» від 19.10.2017 
р. (набув чинності 
30.01.2018 р.) 
(впроваджує програму 
державних гарантій 
медичного 
обслуговування 
населення як перелік 
медичних послуг і ліків, 
які оплачуються з 
державного бюджету на 
основі єдиних 
національних тарифів)  

Наказ МОЗ України від 19.03.2018 
р. №504 «Про затвердження 
Порядку надання первинної 
медичної допомоги» 
(http://moz.gov.ua/uploads/0/420
7-dn_20180319_504.pdf) 

Порядок реалізації державних 
гарантій медичного 
обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій 
для первинної медичної 
допомоги на 2018 рік, 
затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 
квітня 2018 р. №407 
(https://www.kmu.gov.ua/ua/npas

 Реформа не завершена, 
відтак складно говорити 
про досягнення чи 
наближення до 
очікуваного результату 

25 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://moz.gov.ua/uploads/0/4207-dn_20180319_504.pdf
http://moz.gov.ua/uploads/0/4207-dn_20180319_504.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-realiz
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Закон України «Про 
підвищення доступності 
та якості медичного 
обслуговування у 
сільській місцевості» від 
14.11.2017 р.  

/pro-zatverdzhennya-poryadku-
realiz)  

Увідповіднено до 
Міжнародної 
класифікації 
функціонування, 
обмеження 
життєдіяльності та 
здоров'я, критерії 
встановлення 
інвалідності та 
отримання 
реабілітаційних 
засобів і послуг 
людьми з 
інвалідністю 

Жодних зрушень Жодних зрушень Жодних зрушень  
0 

Показник 
чисельності 
лікарняних ліжок на 
100 тис. населення 

686,3 675,1 660,8 Немає оновлених даних Спостерігається незначне 
зменшення 

-25 

Кількість медичного 
персоналу на 100 
тис. населення 

Лікарів разом – 379,4 
Лікарів  у сільській 
місцевості – 68,3 
Медперсоналу разом 
– 796,2 
Медперсоналу в 
сільській місцевості – 
324,1 

Лікарів разом – 378,0 
Лікарів  у сільській 
місцевості – 68,8 
Медперсоналу разом – 
782,7 
Медперсоналу в 
сільській місцевості – 
322,8 

Лікарів разом – 373,6 
Медперсоналу разом – 746,5 
 

Немає оновлених даних Спостерігається незначне 
зменшення 

-25 

Кількість хворих з 
уперше в житті 
встановленим 
діагнозом ВІЛ 

17 066 18 194  18 099 У березні 2020 р. в Україні 
офіційно зареєстровано 
1349 нових випадків ВІЛ-
інфекції 

Спостерігається незначне, 
але стабільне поліпшення 
ситуації  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2206-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2206-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2206-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2206-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2206-19
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-realiz
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-realiz
https://old.phc.org.ua/uploads/documents/c21991/40fc8f955d5286e602e5ce1e8fac0fe2.pdf
https://old.phc.org.ua/uploads/documents/c21991/40fc8f955d5286e602e5ce1e8fac0fe2.pdf
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid
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 Даних за весь рік немає 50 

Кількість хворих з 
уперше в житті 
встановленим 
діагнозом активного 
туберкульозу, на 
100 000 населення 

54,7 на 100 тис. 

Абсолютна кількість – 
23 292 

51,9 на 100 тис. 

Абсолютна кількість – 21 
995 

50,5 на 100 тис. 

Абсолютна кількість – 21 314 

Включно з рецидивами – 62,3 на 
100 тис. 

49,2 на 100 тис. 

Абсолютна кількість – 20 
64397 

Включно з рецидивами - 
60,1 на 100 тис. 

Спостерігається незначне, 
але стабільне поліпшення 
ситуації  

25 

Середня очікувана 
тривалість життя 
при народженні 

Обидві статі – 71,68 
Чоловіки – 66,73 
Жінки – 76,46 

Обидві статі – 71,98 
Чоловіки – 67,02 
Жінки – 76,78 

Обидві статі – 71,76 
Чоловіки – 66,69 
Жінки – 76,72 

Даних немає Немає зрушень 

0 

Коефіцієнт 
смертності на 
100 000 осіб 

Уся місцевість / міські 
поселення / сільська 
місцевість 

Обидві статі – 
1477,1/1329,4/1754,8 
Жінки – 
1407,7/1233,5/1742,7 
Чоловіки – 
1557,1/1441,8/1768,3 

Усе населення – 
1453,9/1534,9/1383,6 

Міські поселення  
Усе населення -  
1310,3/1420,8/1216,1 

Сільські поселення  
Усе населення -  
1724,9/1744,3/1707,4 

Наявні загальні дані: 

Загалом – 1485,7 
Чоловіки – 1579,5 
Жінки – 1404,2 

Даних немає 2017 р. спостерігалося 
певне поліпшення, але 
2018 р. ситуація знов 
погіршилася, відтак можна 
говорити про відсутність 
зрушень 

0 

 

Структурні: 25 з 200 (12,5%) Процесу: 75 з 300 (0%) Результату: 75 з 200 (37,55%) Загалом: 25 з 700 (4%) 

  

                                                        
97 https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/statistika-z-tb/analitichno-statistichni-materiali-z-tb  

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/statistika-z-tb/analitichno-statistichni-materiali-z-tb
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Додаток 15. Створення умов для свободи підприємницької діяльності 

Стратегічна мета: 

забезпечення свободи підприємництва, створення умов для самозайнятості населення 

Очікувані результати: 

● створено систему оподаткування, яка сприяє розвитку малого та середнього підприємництва 
● забезпечено ефективний захист права приватної власності 
● забезпечено невтручання органів державної влади у підприємницьку діяльність, якщо вона здійснюється в межах закону 
● обмежено державний контроль за здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі шляхом чіткого законодавчого визначення підстав та порядку такого 

контролю 
● забезпечено право на провадження господарської діяльності за декларативним принципом 
● забезпечення свободи підприємництва, створення умов для самозайнятості населення 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність нормативно-
правового обмеження 
державного контролю 
за здійсненням 
підприємницької 
діяльності 
 
Джерело: офіційні 
джерела 

Закон України98 «Про 
внесення змін до Закону 
України "Про основні 
засади державного 
нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» 
щодо лібералізації системи 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
господарської діяльності"» 
від 3.11 2016 № 1726-VIII 

Серпень 2016 р.— 
прийнято розпорядження 
Кабміну «Про 
затвердження плану 
заходів щодо дерегуляції 
господарської діяльності 
та визнання такими, що 

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про 
схвалення Стратегії 
реформування системи 
державного нагляду 
(контролю)» від 
18.12.2017 № 1020-р. 

Березень 2017 р. — 
підписано меморандум з 
МВФ, де одним із 
зобов’язань України є 
подальше проведення 
дерегуляції 

Постановою КМУ №387 
затверджено порядок 
функціонування 
інтегрованої 
автоматизованої системи 

У рамках реформи 
дерегуляції 2018 р. 
переглянуто 1298 
(загалом починаючи з 
2016 р. - 3215) 
регуляторних 
нормативно-правових 
актів  

Серед змін до 
законодавства можна 
зазначити:  

Постановою КМУ від 
10.05.2018 р. № 342 для 
запровадження нових 
засад ризик-
орієнтованого підходу до 
державного нагляду 
(контролю) затверджено 
новий підхід до 

Від 1 січня 2019 р. в 
Україні запрацював 
новий підхід до 
перевірки бізнесу, який 
базується на аналізі 
ризиків, пов’язаних із 
діяльністю підприємства. 

Водночас ще в багатьох 
сферах не затверджено 
підзаконних 
нормативних-документів, 
які втілювали б цей підхід  

Запуск у пілотному 
режимі Інспекційного 
порталу 
www.inspections.gov.ua з 
низкою інструментів для 
прозорої та 

Державна політика 
дерегуляції – дієвий 
інструмент для 
створення відкритого 
середовища для 
розвитку бізнесу в 
Україні завдяки 
впровадженню 
якісного регулювання, 
де всі процеси прозорі, 
а кількість 
регуляторних актів 
відповідає необхідному 
мінімуму.   

Варто зазначити, що за 
період з 2016 р. 
досягнено суттєвого 
прогресу у реформі 
дерегуляції та в процесі 

                                                        
98 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1726-19  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1726-19
http://www.inspections.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1726-19
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втратили чинність, деяких 
розпоряджень Кабінету 
Міністрів України». 

Серпень 2016 р. — 
Національна рада реформ 
затвердила Концепцію 
ефективного регулювання. 

Листопад 2016 р. — 
оновлено Дорожню карту 
дерегуляції 
(розпорядження Кабміну 
«Про внесення змін до 
розпорядження Кабінету 
міністрів України від 16 
грудня 2015 р. №1406») 

державного нагляду 
(контролю)  

Постановою КМУ № 350 
від 24.05.2017 
встановлено правила 
здійснення комплексних 
перевірок підприємців  

Постановою КМУ № 361 
від 24.05.2017 
забезпечено контроль за 
дотриманням органами 
контролю вимог закону 
під час проведення 
перевірок  

Постановою КМУ № 388 
від 24.05.2017 року 
визначено порядок 
участі 
Мінекономрозвитку та 
ДРС у перевірках 
підприємців 

Постановою КМУ № 398 
від 24.05.2017 року 
посилено участь 
громадськості щодо 
захисту прав підприємців 
у сфері державного 
нагляду (контролю) 

розроблення критеріїв, 
за якими оцінюють 
ступінь ризику від 
провадження 
господарської діяльності 
та визначають 
періодичність 
проведення планових 
заходів державного 
нагляду, а також чек-
листів з переліком 
питань 

Постанова КМУ № 353 від 
10.05.2018 року 
скасувала зобов’язання 
використовувати 
печатки в окремих видах 
торгівлі, а Постановою № 
343 виключила норми 
щодо вимог 
використання печаток 
суб’єктами 
господарювання 
(незалежно від їх 
наявності) 

Розпорядження 
18.07.2018 року № 513-р 
про скасування обов’язку 
на зберігання та 
введення трудових 
книжок представництвом 
іноземних юридичних 
осіб 

Постановою КМУ 355 від 
10.05.2018 скасовано 
процедури реєстрації 
виконавців, які 

передбачуваної онлайн-
взаємодії держава — 
бізнес 

Почато роботу в напрямі 
запуску інтерактивної 
платформи для МСБ, яка 
має стати комплексним 
інформаційним 
ресурсом, де підприємці 
зможуть отримати 
максимально повну 
інформацію про 
заплановані державні 
перевірки, а також 
підготуватися до їх 
успішного проходження, 
ознайомитися з 
інструментами 
правового захисту та 
навчитися мінімізувати 
ризики». 

Запуск заплановано на 
березень 2020 р. 

Міністерство соціальної 
політики України 
оприлюднило проєкт 
Закону «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо посилення 
захисту прав працівників 
та протидії застосуванню 
незадекларованої 
праці»99, яким 
пропонують доповнити 
Кодекс законів про 
працю, прописавши у 

здійснення державного 
нагляду (контролю) 

Водночас процес 
дерегуляції у низці 
галузей має бути 
продовжено, особливо 
серед найбільш 
пріоритетних: 
перевезення вантажів, 
надрокористування, 
будівництво, сільське 
господарство та 
харчові продукти, 
зовнішньоекономічна 
діяльність, енергетика, 
інформаційні технології 
та телекомунікації. 

Суттєві також 
досягнення у сфері 
підтримки малого та 
середнього бізнесу. 
Водночас викликають 
занепокоєння 
ініціативи уряду, 
спрямовані на 
зарегульовування 
діяльності малого і 
середнього бізнесу, які 
зареєстровані як ФОП, 
особливо у сфері 
трудового 
законодавства 

50 

                                                        
99 https://www.msp.gov.ua/projects/401/ 

https://www.msp.gov.ua/projects/401/
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здійснюють діяльність з 
проєктних будівельно-
монтажних робіт, 
інженерне вишукування 
для будівництва, надають 
інжинірингові та інші 
послуги 

Розпорядження КМУ № 
505 від 18.07.2018 щодо 
скасування ліцензійних 
умов за тими видами 
господарської діяльності, 
які не ліцензуються  

Постанова КМУ № 651 від 
18.07.2018 року, яка 
стосується 
унеможливлення відмови 
іноземцям, які отримали 
дозвіл на застосування 
праці іноземців та осіб 
без громадянства у 
видачі посвідок на 
тимчасове проживання 
на підставі того, що дата 
їх в’їзду в Україну 
передує даті отримання 
дозволу на 
працевлаштування 

ньому сім ознак трудових 
відносин і впровадивши 
поняття про «презумпцію 
наявності трудових 
відносин». За оцінкою 
Державної регуляторної 
служби, цей 
законопроєкт має багато 
ризиків які стосуються 
діяльності бізнесу і 
зокрема ФОПів 

Запровадження 
реформи 
оподаткування 
 
Джерело: офіційні 
джерела 

 2017 р. було запущено 
Реєстр автоматичного 
відшкодування ПДВ, який 
дозволив мінімізувати 
ризики виникнення 
корупції та «ручного» 
втручання у процес 
відшкодування; 
впроваджено в 
експлуатацію Систему 

 Дані про перевірки, 
включаючи комплексні та 
індивідуальні плани з 
проведення 
контрольних заходів, 
результати перевірок 
2019 р. були доступні 
онлайн в Інтегрованій 
автоматизованій системі 
державного нагляду 
(контролю) 

Згідно з результатами 
низки опитувань, чи не 
найбільшою 
проблемою 
українського бізнесу є 
адміністрування 
податків. Тому 
підвищення якості та 
ефективності 
податкового 
адміністрування — 
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моніторингу ризиків із 
ПДВ 

2017 р. почато 
реформування ДФС у 
чотирьох ключових 
напрямах 

2019 р. триває розпочате 
реформування ДФС у 
напрямах: 
обслуговування 
платників податків, 
аудиту, погашення 
податкового боргу, 
роботи з персоналом 

30.08.2019 внесено 
Проєкт Закону про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
вдосконалення 
адміністрування податків, 
усунення технічних і 
логічних 
неузгодженостей у 
податковому 
законодавстві. Він 
запроваджує спеціальну 
процедуру взаємного 
узгодження (ПВУ). Вона 
має стати додатковим 
інструментом захисту 
платників у разі, коли дії 
або рішення податкових 
органів не 
відповідатимуть 
положенням угоди 
(конвенції) про 
уникнення подвійного 
оподаткування. Цей 
законопроєкт прийнято 
на початку 2020 р., але 
ветований Президентом 

4.10.2019 прийнято Закон 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 

одне з пріоритетних 
завдань, які поки що так 
і не виконано. 

Запровадження 
єдиного рахунку так 
само вкрай важливий 
крок, який суттєво б 
спростив процедуру 
сплати зборів до 
бюджету, але, на жаль, 
на сьогодні таких змін 
такі і не внесено у 
законодавство.  

Подальші кроки з 
підвищення якості та 
ефективності 
податкового 
адміністрування, 
нерозривно пов’язані з 
продовженням 
реформування ДФС в 
частині стандартизації 
порядку здійснення 
ключових функцій та 
процедур, а також 
поліпшенням взаємодії 
з питань міжнародного 
оподаткування та 
виконання Україною 
норм, закріплених в 
Угоді про асоціацію з 
Європейським Союзом 

25 
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запровадження єдиного 
рахунку для сплати 
податків і зборів, єдиного 
внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування». Водночас у 
лютому 2020 р. його 
повернули до Верховної 
Ради України з 
пропозиціями 
Президента 

Кількість скарг до Ради 
бізнес-омбудсмана 
(РБО) та аналіз їх 
характеру 

Стан виконання 
рекомендацій РБО 

Джерело: щорічні звіти 
Ради бізнес-омбудсмана 

Загальна кількість скарг до 
РБО 2016 р.100 – 868 

З них скарг з приводу 
податкових питань – 49%  

«У 2016 році Рада бізнес-
омбудсмена відзначила 
певну зміну у тенденціях 
скарг, хоча основні 
проблеми залишалися 
незмінними. Безумовним 
джерелом проблем для 
українського ділового 
клімату залишаються 
питання адміністрування 
податків, корупція на 
нижчих, середніх і вищих 
ланках управління 
податковими 
адміністраціями, 
кримінальні провадження 
щодо підприємців з боку 
фіскальних органів»  

Загальна кількість скарг 
до РБО 2017 р.101 – 1638 

З них скарг з приводу 
податкових питань – 61%  

«Відповідно до річних 
результатів, кількість 
скарг на всі 
правоохоронні органи 
(Прокуратура України, 
Національна поліція 
України, Служба безпеки 
України) зросла більше 
ніж вдвічі. Ми також 
зафіксували зростання 
кількості скарг на дії 
державних регуляторів – 
в два рази в порівнянні з 
2016 роком».  

91% рекомендацій РБО 
виконано 

Загальна кількість скарг 
до РБО 2018102 р. – 1792 

З них скарг з приводу 
податкових питань – 61%  

«Щороку підприємці 
найбільше скаржаться 
на податкові питання. У 
2018 році Рада отримала 
на 9% більше звернень 
щодо податкових 
питань, ніж у 2017 році – в 
основному через 
збільшення скарг щодо 
податкових перевірок та 
блокування податкових 
накладних…  

Невиконання судових 
рішень є ще однією 
серйозною проблемою, 
яку ми спостерігаємо у 
звітному періоді…  

Дії правоохоронних 
органів, враховуючи їх 

Немає даних Саме собою збільшення 
скарг до РБО не може 
розцінюватись як 
погіршення ситуації, 
адже може бути 
результатом 
підвищення обізнаності 
про роботи інституції. 
Водночас аналіз 
тенденцій не дає 
підстав дійти висновку 
щодо кардинального 
поліпшення ситуації у 
сфері, адже внаслідок 
змін законодавчого 
поля проблемні 
питання просто 
змінюють свій характер. 
Назагал РБО фіксує 
тенденції щодо 
запровадження 
просування реформ, 
хоча не завжди «гладко» 

                                                        
100 https://boi.org.ua/media/uploads/annual_report_2017/annual_report__2017ua.pdf 
101 https://boi.org.ua/media/uploads/annual2017/annual_report_2017_ua.pdf 
102 https://boi.org.ua/media/uploads/annual2018/annual_report_2018_ua.pdf  

https://boi.org.ua/media/uploads/annual_report_2017/annual_report__2017ua.pdf
https://boi.org.ua/media/uploads/annual2017/annual_report_2017_ua.pdf
https://boi.org.ua/media/uploads/annual2018/annual_report_2018_ua.pdf
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87% рекомендацій РБО 
виконано 

вплив на підприємців, 
традиційно генерують 
велику кількість скарг від 
бізнесу…» 

94% рекомендацій РБО 
виконано 

25 

Водночас 
спостерігається 
позитивна тенденція 
щодо збільшення 
виконання 
рекомендацій РБО 

50 

Рейтинг Doing Business 
Виконання Плану 
заходів  
щодо дерегуляції 
господарської 
діяльності та 
поліпшення бізнес-
клімату, плану дій щодо 
підвищення позиції 
України в рейтингу 
Світового банку 
«Ведення бізнесу» 
(Doing Business) 

Рейтинг у Doing Business – 
62,52 (83 місце)103 

Немає даних. Триває 
виконання Плану заходів 
щодо дерегуляції 
господарської діяльності, 
затвердженого 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23 
серпня 2016 р (План 
дерегуляції 2016–2017) 

Рейтинг у Doing Business 
–  63,85 (80 місце)104 

У рамках реформи 
дерегуляції починаючи з 
2016 р. переглянуто 1917 
регуляторних 
нормативно-правових 
актів  

План дерегуляції 2016–
2017 рр. виконано на 
68%105 

Рейтинг у Doing Business 
–  67,31 (76 місце)106 

У рамках реформи 
дерегуляції впродовж 
2018 р переглянуто 1298 
регуляторних 
нормативно-правових 
актів  

План дерегуляції 2016-
2017 рр. не оновлено 

 

Рейтинг у Doing Business 
-  69,1 (71 місце) 

План дерегуляції 
оновлено 
Розпорядженням КМУ від 
4 грудня 2019 р. № 1413-
р Про затвердження 
плану заходів щодо 
дерегуляції 
господарської діяльності 
та поліпшення бізнес-
клімату, плану дій щодо 
підвищення позиції 
України в рейтингу 
Світового банку 
«Ведення бізнесу» (Doing 
Business).  

Загалом Україна з 2016 
р. піднялася в рейтингу 
на 12 позицій, що є 
хорошим індикатором 
позитивного впливу 
реформ у сфері 
провадження 
підприємництва. 

Водночас для того, щоб 
Україна увійшла в ТОП-
50 країн за легкістю 
провадження бізнесу, 
потрібно докласти ще 
багато зусиль і зняти 
низку додаткових 
регуляторних бар’єрів. 
Особливо це 
стосується системи 
оподаткування, де 
порівнюючи з 2018 р. 
відбувся суттєвий 
регрес 

50 

                                                        
103 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 
104 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf 
105 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/ 
106 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf
http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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Індекс економічної 
свободи, 

щорічний звіт 
«Економічна свобода 
світу» 

Джерело: звіти  

Загальна оцінка Індексу 
економічної свободи – 46,8 
(162 місце)107 

Звіт економічної свободи 
світу - 6 (135 місце) 

Загальна оцінка Індексу 
економічної свободи – 
48,1 (166 місце)108 

Звіт економічної свободи 
світу - 5,38 (149 місце) 

Загальна оцінка Індексу 
економічної свободи – 
51,9 (150 місце)109 

Звіт економічної свободи 
світу - 5,98 (134 місце) 

Загальна оцінка Індексу 
економічної свободи - 
52.3 (147 місце)110 

Звіт економічної свободи 
світу - 5,96 (135 місце) 

Індекс економічної 
свободи — показник, в 
основі розрахунку 
якого є 12 факторів, що 
засадничують основу 
економічної свободи 
країн світу, згрупованих 
у 4 категорії: 

Верховенство права 
(права власності, 
ефективність 
судочинства та 
цілісність уряду) 

Рівень втручання уряду 
(податковий тягар, 
державні витрати та 
фіскальне здоров’я) 

Ефективність 
регулювання (свобода 
бізнесу, свобода праці 
та монетарна свобода) 

Відкритість ринку 
(свобода торгівлі, 
свобода інвестування 
та фінансова свобода). 

Попри певний ріст 
показника, Україна 
залишається останньою 
серед європейських 
країн у цьому рейтингу, 
особливо просідаючи у 
1 критерії 
(Верховенство права). 

                                                        
107 https://ueff.org/images/UEFF/content/indices/heritage/heritage_index_2016.pdf 
108 https://ueff.org/images/UEFF/content/indices/heritage/heritage_index_2017.pdf 
109 https://ueff.org/images/UEFF/content/indices/heritage/heritage_index_2018.pdf 
110 https://ueff.org/images/UEFF/content/indices/heritage/heritage_index_2019.pdf  

https://ueff.org/images/UEFF/content/indices/heritage/heritage_index_2016.pdf
https://ueff.org/images/UEFF/content/indices/heritage/heritage_index_2017.pdf
https://ueff.org/images/UEFF/content/indices/heritage/heritage_index_2018.pdf
https://ueff.org/images/UEFF/content/indices/heritage/heritage_index_2019.pdf
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Подібну тенденцію 
показують також дані 
звіту «Економічної 
свободи світу»111, який 
відображає існування 
проблем із втручанням 
держави в економіку, 
проблеми ефективності 
правової системи 

25 

 

Структурні: 75 з 200 (37,5%) Процесу: 75 з 200 (37,5%) Результату: 75 з 200 (37,5%) Загалом: 38% 

  

                                                        
111 https://ueff.org/uk/indeksy/76-the-fraser-institute-indeks-ekonomichnoi-svobody  

https://ueff.org/uk/indeksy/76-the-fraser-institute-indeks-ekonomichnoi-svobody
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Додаток 16. Забезпечення права на освіту 

Стратегічна мета: 

Забезпечення гарантованого доступу до якісної і конкурентоспроможної освіти, створення ефективної системи забезпечення всебічного розвитку людини відповідно 
до її індивідуальних здібностей та потреб 

Очікувані результати:  

● забезпечено відповідність мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів потребам територіальних громад; 
● включено до навчальних програм тем з питань прав і свобод людини, зокрема прав дітей та ґендерної рівності; 
● упроваджено інклюзивне навчання для можливості реалізації людьми з інвалідністю права на освіту; 
● забезпечено рівність у реалізації права на освіту без будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання або іншими ознаками; 
● створено умови для навчання протягом життя. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Відповідність 
законодавства 
про освіту 
міжнародним 
стандартам в 
сфері прав 
людини 
 
 

Право на освіту 
закріплено в статті 53 
Конституції України. 
Законодавство регулює 
сферу освіти, проте 
воно досить застаріле. 
Трапляються випадки 
неправильного 
використання 
термінології в контексті 
права на освіту. 
Наприклад, Наказ 
Державного комітету 
статистики Украі ̈ни 
09.11.2011 № 288. 
Методологічні 
положення зі статистики 
освіти. У розділі 3. 
Основні визначення та 
поняття: «Обов'язкова 
освіта – кількість років 

Прийнято рамковий ЗУ 
«Про освіту», який 
закріпив міжнародні 
стандарти у сфері прав 
людини як базові для всіх 
рівнів освіти (Ст. 6.Засади 
державної політики у 
сфері освіти та принципи 
освітньої діяльності. 

У Законі України «Про 
освіту» закладено 
концептуальні принципи 

подальшого 
реформування системи 
освіти. Положення Закону 
спрямовано на 
забезпечення рівних умов 

Прийнято ЗУ «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо протидії 
булінгу (цькуванню)» 
(2018), що має забезпечити 
створення у закладах 
освіти безпечного 
освітнього середовища, 
вільного від насильства та 
булінгу. 

Положення про 
освітнього омбудсмена 
(затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 6 червня 2018 р. № 
491),  Наказ МОН про 
порядок проведення 
інституційного аудиту 

Прийнято ЗУ «Про 
повну загальну 
середню освіту» (2020)  

Громадські організації та 
експерти були залучені 
до розроблення та 
ухвалення проєкту 
закону «Про повну 
загальну середню 
освіту» і документів 
концептуального 
характеру (зокрема 
проєкту концепції 
«Громадянської освіти», 
Державних стандартів 
початкової та базової 
освіти та ін.)  

Законодавство України 
щодо освіти наразі в 
основному відповідає 
міжнародним стандартам 
прав людини. Велике 
значення у цьому мають 
закони України «Про освіту» 
та «Про повну загальну 
середню освіту». Важливим 
є й прийняття низки 
законодавчих актів, що 
створюють механізми 
захисту прав людини в 
системі освіти. 

Занепокоєння викликає те, 
що окремі норми 
законодавства нечіткі, 
можуть тлумачитися по- 
різному. Разом з тим такі 
норми ще й потребують 
створення додаткових 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/288/288.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/288/288.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/288/288.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/288/288.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/288/288.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/288/288.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/288/288.pdf
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або відповіднии ̆ період, 
упродовж якого діти 
відповідно до закону 
зобов’язані відвідувати 
навчальний заклад». Це 
приклад використання 
на рівні методичних 
рекомендацій 
статистичної звітності 
викривленого уявлення 
про право на освіту. 
Адже термін 
«обов’язкова освіта», 
закріплений у 
Конституції, означає 
обов’язок держави 
надати доступ до 
безоплатної освіти 

доступу до якісної освіти 
та права кожного 
громадянина на її здобуття 

закладів загальної 
середньої освіти 

Концепція розвитку 
педагогічної освіти 

 

механізмів реалізації і є 
небезпека, що ці механізми 
не будуть відповідати 
стандартам прав людини. 

Незважаючи на прогресивні 
наміри, заявлені у цих 
документах щодо 
формування освітнього 
простору на засадах прав 
людини, відсутність чітких 
механізмів і процедур 
впровадження цих намірів 
створює недовіру до 
можливостей правовим 
способом забезпечувати і 
захищати права учасників 
освітнього процесу в школі, 
особливо учнів. 

Наприклад, методика 
експертного оцінювання 
професійних 
компетентностей учасників 
сертифікації, а також форма 
експертного висновку та 
методичні рекомендації для 
експертів не містять вимог 
щодо обізнаності у сфері 
прав людини/дитини 

75 

Наявність 
громадянської 
компетентності, 
до якої належать 
знання та навички 
у сфері прав 
людини та 
ґендерної 
рівності 

Концепція реалізації 
державної політики у 
сфері реформування 
загальної середньої 
освіти «Нова 
українська школа» на 
період до 2029 року 
(схвалена Кабміном 
14.12.2016 № 988) 
зазначає про перехід до 

ЗУ «Про освіту» у ст. 5 
зазначає, що «Держава 
створює умови для 
здобуття громадянської 
освіти, спрямованої на 
формування 
компетентностей, 
пов’язаних з реалізацією 
особою своїх прав і 
обов’язків як члена 

Затверджено Державний 
стандарт початкової 
освіти (21.02.2018), який є 
основою для розроблення 
освітніх програм і 
підручників для початкової 
школи.  

Цей стандарт  включає 
громадянські та соціальні 

 Наразі чи не основною 
проблемою формування 
громадянської 
компетентності в закладах 
освіти є низький рівень 
розвитку цієї 
компетентності у самих 
педагогів та адміністраторів 
ЗЗСО.  

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
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 компетентнісного 
підходу і виділяє ключові 
компетентності, серед 
яких є громадянські і 
соціальні 
компетентності 

Національна стратегія 
сприяння розвитку 
громадянського 
суспільства на 2016–
2020 роки передбачає 
активізацію діяльності, 
спрямованої на 
підвищення освіченості 
населення щодо 
можливості захисту своїх 
прав і вираження 
інтересів через різні 
форми демократії у часі 

Національна стратегія 
у сфері прав людини та 
План дій щодо 
реалізації 
Національної стратегії 
з прав людини 
передбачають 
підвищення рівня 
обізнаності громадян 
щодо прав людини 

суспільства, 
усвідомленням цінностей 
громадянського 
суспільства, верховенства 
права, прав і свобод 
людини і громадянина. 

Ст. 12 зазначає 
громадянську 
компетентність як одну з 
12 ключових 

 

 

компетентності та визначає 
вимоги до обов’язкових 
результатів навчання та 
компетентностей 
здобувачів освіти  через 
наскрізний підхід (з 1 до 4 
класу)  

Прийнято Концепцію 
розвитку громадянської 
освіти (3.10.2018), що 
визначає основні 
громадянські 
компетентності та їх 
формування через систему 
громадянської освіти на 
всіх рівнях освіти 

 

Підготовки педагогів до 
викладання прав людини 
(знань і навичок) системно 
не здійснюють ані в системі 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, 
ані у закладах вищої освіти 
педагогічного профілю. 
Керівники закладів освіти, 
педагогічні працівники, 
батьки, учні мають 
здебільшого низький рівень 
обізнаності з прав людини і  
не готові до нових викликів і 
покладених на них вимог, 
що виникають у зв’язку з 
прийняттям низки 
нормативних документів 
щодо протидії булінгу, 
вирішення конфліктів, 
забезпечення прав людини 
в школі та ін. 

50 

Співвідношення 
кількості закладів 
дошкільної та 
загальної 
середньої освіти, 
які мають 
інклюзивні групи 
та кількості дітей 
з особливими 
освітніми 

http://www.ukrstat.gov.u
a/: 

Незважаючи на 
запровадження 
концепції інклюзивної 
освіти, із 16 395 
навчальних закладів 
лише 69 може 
забезпечити вільний 

ОСВІТА В УКРАІ ̈НІ: БАЗОВІ 
ІНДИКАТОРИ 
Інформаційно-
статистичний бюлетень 
результатів діяльності 
галузі освіти у 2017/2018 н. 
р.: 

Кількість класів з 
інклюзивним навчанням 

 Статистичні дані МОН 
https://mon.gov.ua/stora
ge/app/media/inkluzyvn
e-navchannya/statistika-
inklyuziya.pdf: 

У 2018/2019 р. 
відповідно до Закону 
України «Про 
Державний бюджет 
України» областям на 

Наразі можна говорити про 
суттєві зрушення щодо 
забезпечення інклюзії в 
закладах освіти державою в 
різних напрямах – 
розробленні політик, 
процедур, фінансування, 
створення доступного 
простору, програмного і 
методичного забезпечення 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/statistika-inklyuziya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/statistika-inklyuziya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/statistika-inklyuziya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/statistika-inklyuziya.pdf
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потребами, які 
там навчаються 

Джерела: офіційні 
дані 

 

доступ у всій школі дітям 
з інвалідністю 

 

 

збільшилася за період з 
вересня 2016 р. до червня 
2018 р. більш як у 7 разів. 

На сьогодні в опорних 
школах у 548 класах з 
інклюзивним навчанням 
здобувають освіту 990 
учнів з особливими 
освітніми потребами. 

У 2017/2018 н. р. 
порівняно з 2016/2017 н. р. 
майже на 72% збільшилася 
кількість учнів в 
інклюзивних класах (з 4180 
до 7179 осіб). За той же 
період майже на 73% 
зросла кількість шкіл з 
інклюзивним навчанням – 
з 1518 до 2620 закладів. 

На 2017/2018 н.р. 
порівняно з аналогічними 
показниками 
попереднього 
навчального року кількість 
класів збільшилася в 11 
разів, тимчасом як у 
Миколаі ̈вській і Луганській 
областях показники 
залишилися найнижчими 
загалом вУкраі ̈ні. 

У період 2013/2014–
2017/2018 н. рр. кількість 
учнів з особливими 
освітніми потребами, які 
навчаються в інклюзивних 
класах закладів загальноі ̈ 
середньоі ̈ освіти, зросла в 
3,4 разу (рис. 3.45). 

надання державної 
підтримки особам з 
особливими освітніми 
потребами за рахунок 
державної субвенції 
було направлено 504 
458,3 тис. грн, що в 2,4 
разу перевищує надані 
кошти в 2017 р. 

На 2018/2019 н.р. 
загальну середню освіту 
здобували: 

-11 866 учнів в 
інклюзивних класах 

-6230 учнів у 
спеціальних класах; 

-37 787 учнів у 
спеціальних школах 

-12 115 учнів з 
особливими освітніми 
потребами на 
індивідуальній формі 
навчання. 

На 2018/2019 н.р. 8417 
інклюзивних класів 
відкрито в 3790 закладах 
середньої освіти. 
Кількість асистентів 
учителів в інклюзивних 
класах становить 7636. 
Упродовж 3 років 
кількість інклюзивних 
класів зросла в 3,1 разу, 
кількість шкіл, що мають 
інклюзивні класи, в 2,5 
разу, а кількість дітей, які 

та ін. Проте говорити про 
готовність всієї системи 
освіти до забезпечення 
інклюзивного підходу 
передчасно. 

Приклади проблем: 
https://nus.org.ua/articles/str
ybaty-kriz-polum-ya-chogo-
ne-vystachaye-ukrayini-dlya-
vprovadzhennya-
inklyuzyvnoyi-osvity/ 

50 

https://nus.org.ua/articles/strybaty-kriz-polum-ya-chogo-ne-vystachaye-ukrayini-dlya-vprovadzhennya-inklyuzyvnoyi-osvity/
https://nus.org.ua/articles/strybaty-kriz-polum-ya-chogo-ne-vystachaye-ukrayini-dlya-vprovadzhennya-inklyuzyvnoyi-osvity/
https://nus.org.ua/articles/strybaty-kriz-polum-ya-chogo-ne-vystachaye-ukrayini-dlya-vprovadzhennya-inklyuzyvnoyi-osvity/
https://nus.org.ua/articles/strybaty-kriz-polum-ya-chogo-ne-vystachaye-ukrayini-dlya-vprovadzhennya-inklyuzyvnoyi-osvity/
https://nus.org.ua/articles/strybaty-kriz-polum-ya-chogo-ne-vystachaye-ukrayini-dlya-vprovadzhennya-inklyuzyvnoyi-osvity/
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Наи ̆більш динамічно 
зростала кількість учнів, 
починаючи з 2015/2016 н 
р.: у 2014/2015 н. р. 
кількість учнів проти 
попереднього року 
зросла на 2,9 %, тимчасом 
як середній темп 
зростання за 2015/2016–
2017/2018 н.рр. становив 
50,4% 

2017 р. в Україні було 
почато виділення коштів з 
державного бюджету на 
підтримку осіб з 
особливими освітніми 
потребами. Відповідно до 
Бюджетного кодексу 
України кошти субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
надання державної 
підтримки особам з 
особливими освітніми 
потребами направляють 
на проведення (надання) 
психолого-педагогічних і 
корекційно-розвиткових 
занять (послуг) для дітей у 
закладах дошкільної, 
загальної середньої, 
професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти 
I–II рівнів акредитації 
державної та комунальної 
власності. 

2017 р. відповідно до 
Закону України «Про 
Державний бюджет 
України» областям на 

здобувають у них освіту, 
зросла в 2,8 разу. 

На 2018/2019 н.р. в 152 
закладах загальної 
середньої освіти діяло 
577 спеціальних класів. 

На 2018/2019 н.р. 
функціонувало 325 
спеціальних шкіл. У 
таких школах 
отримувало освіту 37 
787 учнів і викладало 
9898 учителів. За 3 роки 
кількість спеціальних 
шкіл зменшилася на 
2,4%, учнів у них – на 
4,2%, тимчасом як 
кількість вчителів 
збільшилася на 0,4%. 

Упродовж 2018 р. в 
Україні започатковано 
створення мережі 
інклюзивно-ресурсних 
центрів, які замінили 
психолого-медико-
педагогічні консультації 
(ПМПК), що були 
остаточно ліквідовані 1 
вересня 2018 р. На 
квітень 2019 р. кількість 
зареєстрованих 
інклюзивно-ресурсних 
центрів становила 557  



 

193 
 

надання державної 
підтримки особам з 
особливими освітніми 
потребами за рахунок 
державної субвенції було 
направлено 209 458,3 тис. 
грн112 

Розподіл дітей 
віком 6–18 років, 
які не навчаються 
для здобуття 
повної загальної 
середньої освіти 
за основними 
причинами 

За даними Державної 
служби статистики 
України, велика кількість 
дітей шкільного віку 
залишаються не 
охоплені навчанням у 
дошкільних і 
загальноосвітніх 
навчальних закладах. За 
інформацією Державної 
служби статистики 
України, кількість учнів 
6–17-річного віку, які не 
навчаються для здобуття 
повної загальної 
середньої освіти, – 23 
028 дітей, з них більшість 
із сільської місцевості. 
Критерії, за якими 
відбувається збір даних 
щодо причин 
невідвідування 
навчального закладу 
дітьми, не змінювалися 
впродовж багатьох 
років – «за станом 
здоров’я», «навчаються у 
спеціальних закладах 
для дітей, які потребують 
корекції розумового 
розвитку», «навчаються 

Офіційні дані у відкритому 
доступі відсутні 
 

 

Офіційні дані у відкритому 
доступі відсутні 
 

Офіційні дані у 
відкритому доступі 
відсутні 
 

Універсальний періодичний 
огляд: альтернативний 
вимір: 

Інформація щодо доступу до 
освіти дітей, які 
перебувають на лікуванні у 
наркологічних диспансерах, 
відсутня. Реабілітаційна 
робота ведеться переважно 
в медичному аспекті, а 
методики роботи з 
неповнолітніми 
наркозалежними для їх 
ресоціалізації  не 
розроблені. 
Практично не вирішеною 
залишається проблема 
щодо охоплення середньою 
освітою дітей ромської 
національності, дітей, сім’ї 
яких перебувають на обліку 
як кризові, знаходяться за 
межею бідності та ін. 
Адміністрація ЗЗСО не 
відмовляє батькам у 
зарахуванні їхніх дітей до 
навчання. Водночас там не 
знають про зміни, внесені 
до правил прийому дітей на 
навчання. Зокрема вони 
передбачають обов’язковий 

                                                        
112 (https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf) 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
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професії без здобуття 
повної середньої 
освіти» та з «інших 
причин». За даними на 
1.09.2016 найбільший 
відсоток таких дітей є у 
Закарпатській, Одеській, 
Дніпропетровській, 
Львівській, Луганській, 
Запорізькій і Донецькій 
областях. Держава не 
здійснює належним 
чином аналізу причин 
цієї проблеми і 
відповідне реагування. 
Згідно зі статистичними 
даними, кількість дітей, 
які не отримують освіту 
«з інших причин», 
суттєво зросла і 
становить на 2016/2017 
н.р. 48%. 

(http://www.ukrstat.gov.ua) 

прийом дітей до школи, 
навіть у разі відсутності 
необхідних документів. Так 
само адміністрація закладів 
не обізнана щодо наявних 
програм, спрямованих на 
підтримку ромської молоді 
для подальшого навчання їх 
у вишах113 

-25 

Кількість дитячих 
психологів у 
денних школах 
(без спеціальних 
шкіл) 

Зі зведених звітів щодо 
виконання Плану дій: 
9002 

http://lib.iitta.gov.ua/7056
62/1/ps_sluzzba.pdf:  

2016 р. у системі освіти 
налічувалось 14 780 – 
практичних психологів 
навчальних закладів. 
Щодо забезпеченості 
навчальних закладів 
працівниками 
психологічної служби (у 

Зі зведених звітів щодо 
виконання Плану дій: 9149 

Зі зведених звітів щодо 
виконання Плану дій: 8085 

На кінець 2017/2018 н.р. 
кількість фахівців 
психологічної служби 
становила 22 930 осіб. Із 
них: практичні психологи – 
15 070, соціальні педагоги – 
7093, методисти – 767 

Освіта в Україні: базові 
індикатори: 

За даними ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» 

https://mon.gov.ua/stora
ge/app/media/inkluzyvn
e-
navchannya/2019/07/19-
462-list-na-oblasti.pdf:  

За результатами аналізу 
даних із регіонів, у 
2018/2019 н.р. кількість 
фахівців психологічної 
служби становила 22 
783 осіб. Із них: 
практичні психологи – 
14 918, соціальні 

В умовах невизначеності 
адміністративних функцій на 
різних щаблях управління 
освітою спостерігається 
певна неузгодженість у 
методичному супроводі 
психологічної служби. 
Психологи закладів освіти 
новостворених ОТГ іноді 
залишаються без належної 
методичної підтримки, поза 
межами процесу 
підвищення кваліфікації, 
міжкурсової підготовки та 
атестації. Руйнуються 

                                                        
113 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/monitoring-dotrimannya-prav-ditej-romskoii-natsionalnoii-menshini-na-volini/  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/705662/1/ps_sluzzba.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/705662/1/ps_sluzzba.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/07/19-462-list-na-oblasti.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/07/19-462-list-na-oblasti.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/07/19-462-list-na-oblasti.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/07/19-462-list-na-oblasti.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/07/19-462-list-na-oblasti.pdf
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/monitoring-dotrimannya-prav-ditej-romskoii-natsionalnoii-menshini-na-volini/
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ставках), то на кінець 
2015–2016 н.р. загалом 
уу країні всі типи 
навчальних закладів 
забезпечені 
практичними 
психологами на 57,33%  
 

 

із регіонів, найкраще 
забезпечені практичними 
психологами такі заклади 
освіти: навчально-
реабілітаційні центри для 
дітей з особливими 
освітніми потребами, 
зумовленими складними 
порушеннями розвитку, – 
107,1% (за рахунок 
позабюджетних коштів); 
школи-інтернати для дітей-
сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, – 
100%; санаторні школи з 
відповідним профілем для 
дітей, які потребують 
тривалого лікування, – 
97,76%; школи соціальної 
реабілітації, які потребують 
особливих умов виховання, 
– 95%. Гірше забезпечені 
практичними психологами 
заклади позашкільної 
освіти – 22,12%, міжшкільні 
ресурсні центри 
(міжшкільні навчально-
виробничі комплекси 
(МНВК) – 34,38% 

педагоги – 7050, 
методисти – 815 осіб. 

За узагальненими 
даними, наданими 
навчально-
методичними 
центрами/кабінетами/ла
бораторіями 
психологічної служби у 
2018/2019 н.р., 
забезпеченість 
практичними 
психологами та 
соціальними педагогами 
у закладах освіти на 
сьогодні має тенденцію 
до зменшення посад 
працівників 
психологічної служби. 
Порівняно із 
попереднім навчальним 
роком кількість 
практичних психологів і 
соціальних педагогів 
зменшилася на 195 осіб: 
психологів – на 152, 
соціальних педагогів – 
на 43 особи. Водночас 
спостерігається 
позитивна тенденція 
щодо збільшення посад 
методистів на 48 
фахівців. 

Загалом чисельність 
працівників 
психологічної служби 
зменшилася на 147 осіб. 

Заслуговує на схвалення 
діяльність органів 

роками налагоджені зв’язки 
між працівниками служби і 
районними чи обласними 
центрами.  

Проблема методичного 
забезпечення та 
дотримання вимог 
застосування психологічних 
методик. Методичний 
арсенал практичного 
психолога часто становлять 
неперевірені й невалідні 
методики. Навіть більше, , ці 
методики не складають 
якусь усталену систему а, 
зазвичай, випадковий набір. 
До того ж не всі працівники 
психологічної служби 
вміють коректно 
застосовувати 
психодіагностичні і 
психокорекційні методики у 
своїй практичній роботі. 
Професійне вдосконалення 
психологів часто 
відбувається на «курсах» і 
«школах», що фактично не є 
психологічними, а тільки 
використовують 
психологічну термінологію. 
Методичну літературу 
видають часто без 
належного науково-
методичного рецензування, 
належних грифів і 
відповідної експертизи. 

Існує також проблема 
дотримання етичних норм і 
стандартів у професійній 
діяльності практичних 
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управління освітою 
щодо збільшення 
кількості практичних 
психологів і соціальних 
педагогів у закладах 
освіти, зокрема у 
Полтавській, Одеській, 
Київській, Чернівецькій, 
Львівській, Запорізькій, 
Харківській, 
Чернігівській областях. 

Велике скорочення 
практичних психологів і 
соціальних педагогів 
відбулося у: Черкаській 
– 297 осіб, Вінницькій – 
41 особа, 
Дніпропетровській, 
Донецькій, Івано-
Франківській, 
Кіровоградській, 
Миколаївській, 
Рівненській, Сумській, 
Тернопільській, 
Херсонській, 
Хмельницькій областях 
(від 2 до 23 осіб). 

За узагальненими 
даними, наданими 
обласними навчально-
методичними центрами, 
кабінетами 
психологічної служби 
системи освіти та 
науково-методичними 
центрами практичної 
психології і соціальної 
роботи, у 2018/2019 н.р. 
забезпеченість 
практичними 

психологів. Сьогодні доволі 
поширені випадки, коли 
спеціалісти своїми діями 
дискредитують професію – 
беруться виконувати 
функції, що не відповідають 
професійним стандартам, 
розголошують інформацію 
про клієнта, ставляться до 
нього упереджено або 
зверхньо, не дотримуються 
вимог методики чи 
технології, у практичній 
діяльності застосовують 
непсихологічні методи, 
використовують 
психологічні методи та 
методики на власну 
користь.  

У багатьох закладах освіти 
психологи суміщають 
основну діяльність з 
викладанням навчальних 
предметів, не мають 
окремих кабінетів для 
надання консультацій і 
психологічної допомоги 
учасникам освітнього 
процесу 

50 
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психологами у закладах 
освіти (у ставках) 
становила 11 240 25, або 
62,28% загальної 
потреби, соціальних 
педагогів – 5 122,25 
ставок, тобто 48,80%. 
Таким чином, середній 
показник від потреби 
наявних ставок 
становить 57,33%. 

Забезпеченість 
кабінетами 
практичних 
психологів закладів 
освіти України загалом 
становить: окреме 
приміщення – 56%, 
суміщені – 40%, 
відсутній кабінет – 4%. 

Фінансування 
освіти (видатки 
зведеного 
бюджету України 
на освіту, % 
видатків 
зведеного 
бюджету України) 

Освіта в Україні, базові 
індикатори: 

Упродовж 2010–2016 рр. 
спостерігалася 
тенденція до 
скорочення частки 
видатків зведеного 
бюджету України на 
освіту і щодо обсягу ВВП 
(з 7,4% 2010 р. до 5,4% 
2016 р.), і щодо обсягу 
видатків Зведеного 
бюджету України (з 
21,1% 2010 р. до 15,5% 
2016 р.) 

Освіта в Україні, базові 
індикатори: 

Законодавчо закріплено, 
що держава має 
забезпечити загальні 
асигнування на освіту в 
розмірі не менше 7% ВВП 
за рахунок коштів 
державного, місцевих 
бюджетів та інших джерел 
фінансування, не 
заборонених 
законодавством. 

Видатки 2017 р. на освіту 
порівняно з 2016 р. 
суттєво збільшилися, 
зокрема їх обсяг досяг 
6,0% ВВП і 16,8% 
загального обсягу 

Освіта в Україні, базові 
індикатори: 

На 2018 р. заплановано 
обсяг видатків на освіту 
5,9% ВВП і 16,6% загального 
обсягу Зведеного бюджету 
України 2018 р. 

Субвенція на забезпечення 
якісної, сучасної та 
доступної загальної 
середньої освіти («Нова 
українська школа») включає 
видатки споживання (370,3 
млн грн на підвищення 
кваліфікації вчителів) і 
розвитку (998,8 млн грн на 
закупівлю дидактичних 
матеріалів, сучасних меблів, 

Немає даних Не зважаючи на збільшення 
видатків на освіту та вимог 
щодо прозорості їх 
використання, в цьому 
питанні спостерігається 
низка проблем: 

● Відсутня система 
аналізування та 
прогнозування, 
функціонування та 
розвитку мережі 
навчальних закладів, що 
має наслідком 
нераціональне/необґру
нтоване економічно 
використання 
державних ресурсів 
щодо фінансування 
освітніх закладів. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
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Зведеного бюджету 
України 2017 р. 

комп’ютерного 
обладнання). 

Для початкової школи 
також виділено 163,8 млн 
грн на придбання 
персональних 
комп’ютерів/ноутбуків і 
техніки для друкування, 
копіювання, сканування та 
ламінування з витратними 
матеріалами. 

На створення національної 
освітньої електронної 
платформи для розміщення 
навчальних ресурсів 
виділено 54,6 млн грн. 

Загалом 2018 р. з 
державного бюджету на 
«Нову українську школу» 
передбачено видатків у 
сумі 1 млрд 905 млн грн 

● Зобов’язання, які взяла 
на себе держава щодо 
забезпечення 
безоплатності загальної 
середньої освіти, не 
виконують у повному 
обсязі. 

● Незадовільною є 
матеріальна база 
багатьох 
загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
Матеріальне 
забезпечення начальних 
закладів не дає змоги 
належним чином 
гарантувати навіть 
безпечне середовище 
для учнів і повноцінну 
реалізацію освітнього 
процесу. Не зважаючи на 
збільшення 
фінансування 
навчальних закладів з 
державного та місцевих 
бюджетів у попередні 
роки, в умовах 
економічної кризи та 
інфляції  поточне 
утримання навчального 
закладу та 
обслуговування 
навчального процесу 
покривалося коштом 
власних надходжень 
бюджетних установ, 
тобто саме коштом 
благодійних внесків – 
батьківських коштів.[1] 
Здебільшого такі 
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пожертви вимушені, а не 
добровільні.[2] 

● Попри зобов’язання 
держави, на сьогодні не 
кожна дитина, яка 
навчається в школі, 
забезпечена 
підручниками та 
навчальними 
посібниками. Підручники 
для окремих класів 
друкують із запізненням 
на цілий рік, а відсутність 
електронних пристроїв і 
доступу до інтернету 
унеможливлюють 
використання 
запропонованих 
Міністерством освіти 
електронних версій 
даних підручників. 
Школи, розташовані у 
зоні проведення АТО на 
підконтрольній території 
України, у багатьох 
випадках інтернет 
забезпечують благодійні 
фонди та громадські 
організації 

25 

Місце України в 
рейтингу Global 
Competetiveness 
Report за 
напрямом «вища 
освіта» 

Зі зведених звітів щодо 
виконання Плану дій: 

34 місце зі 140 держав 
(5.03 – бал (з 1 до 7)) 

Зі зведених звітів щодо 
виконання Плану дій: 

33 місце зі 138 держав 
(5.08 – бал (з 1 до 7)) 

Зі зведених звітів щодо 
виконання Плану дій: 

35 місце зі 137 держав (5.1 – 
бал (з 1 до 7)) 

 Відсутність прогресу 

0 
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Джерело: 
https://www.weforu
m.org/  

Охоплення дітей 
дошкільними 
навчальними 
закладами, %, 
кількість дітей у 
закладах у 
розрахунку на 
100 місць 

http://www.ukrstat.gov.u
a/:  

Охоплення дітей 
дошкільними 
навчальними закладами 
2016 р. становило 57% 

http://www.ukrstat.gov.ua/: 

Охоплення дітей 
дошкільними навчальними 
закладами 2017 р. 
становило 59% 

http://www.ukrstat.gov.ua/: 

Охоплення дітей 
дошкільними навчальними 
закладами 2017 р. 
становило 58% (у 
розрахунку використано 
дані про чисельність 
постійного населення 
України на 1.01.2018) 

 https://mon.gov.ua/ua/tag/d
oshkilna-osvita:  

Брак місць у закладах 
дошкільної освіти тривалий 
час був одним із джерел 
корупції на різних рівнях у 
системі дошкільної освіти. 
Зважаючи на це, 
Міністерство освіти та науки 
запровадило в усіх регіонах 
та населених пунктах так 
звану електронну чергу. 

Однак проблема щодо 
забезпечення дітей 
дошкільною освітою 
залишається досить 
гострою, особливо в 
областях, де є приріст 
населення.  

Також, оформлення дитини 
в заклад дошкільної освіти, 
здебільшого передбачає 
“вступні” і поточні 
батьківські внески на 
утримання даних закладів, 
що обмежує реальний 
доступ дітей із соціально 
незахищених сімей114. 

Моніторинг дитячих 
садочків показав, що діти 
ромів, через 
неспроможність батьків 
оплачувати такі заклади, їх 

                                                        
114 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/monitoring-dotrimannya-prav-ditej-romskoii-natsionalnoii-menshini-na-volini/ 

https://www.weforum.org/
https://www.weforum.org/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita
https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/monitoring-dotrimannya-prav-ditej-romskoii-natsionalnoii-menshini-na-volini/
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не відвідують. Таким чином, 
ці діти не мають необхідної 
дошкільної підготовки, а 
відтак це ставить їх в нерівні 
умови з дітьми, які йдуть до 
1 класу 

0 

Охоплення 
повною 
загальною 
середньою 
освітою дітей 
віком 6–18 років. 
Кількість закладів 
загальної 
середньої освіти 
(% попереднього 
року) 

http://www.ukrstat.gov.ua/
: 
Кількість закладів освіти – 
16,9 тис. 

Загальна кількість учнів – 
3846 тис. 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/: 
Кількість закладів освіти – 
16,2 тис. 

Загальна кількість учнів – 3 
922 тис. 

 
Універсальний 
періодичний огляд, 
альтернативний вимір: 

Особливо це ускладнює 
доступ до освіти для дітей, 
які проживають у сільській 
місцевості. Не всі учні 
мають можливість 
реалізувати своє право на 
освіту через велику 
відстань проживання від 
закладу освіти. … 
Програма «Шкільний 
автобус», створена для 
організації перевезення 
учнів до навчальних 
закладів в іншому 
населеному пункті, цю 
проблему не компенсує в 
достатньому обсязі і, 
внаслідок неякісної 
організації перевезення 
учнів до навчального 
закладу, інколи створює 

http://www.ukrstat.gov.ua/: 

Кількість закладів освіти – 
15,5 тис. 

Загальна кількість учнів – 
4042 тис. 
 
Освіта в Україні, базові 
індикатори: 

Поступово збільшується 
кількість дітей у закладах 
загальної середньої освіти 
– з 3 757 063 осіб 2014 р. до 
3911 848 осіб 2018 р. 
(зростання на 4,1%). 

Одним із найбільших 
логістичних викликів від 
початку впровадження 
мережі опорних закладів 
залишається якість доріг у 
сільській місцевості, якими 
підвозять учнів і вчителів 
до закладу освіти. На 1 
червня 2018 р. за наявності 
530 опорних закладів 
освіти існувала потреба у 
310 автобусах, з них – 155 
для ОТГ 

http://www.ukrstat.gov.u
a/: 

Як свідчить статистика, 
на кінець 2019 р. 
кількість шкіл 
скоротилася (2016/2017 
рік – 16,9 тис., 2018/2019 
рік – 15,5 тис), а кількість 
учнів, що навчаються, 
збільшилася (2016/2017 
– 3 млн 846 тис., 
2018/2019 – 4 млн 042 
тис.) 
 

Проблема охоплення 
повною загальною 
середньою освітою дітей 
віком 6–18 років не зазнає 
суттєвих змін 

25 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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загрозу для безпеки життя 
та здоров’я дітей 

Частка дітей з 
інвалідністю, які 
навчаються в 
загальноосвітніх і 
спеціалізованих 
школах 

Зі зведених звітів щодо 
виконання Плану дій: 

Всього дітей з 
інвалідністю – 65 603 

Зокрема у спеціальних 
школах (школах-
інтернатах) спеціальних 
та інклюзивних класах – 
16 006 

У спеціальних школах і 
навчально-
реабілітаційних центрах 
– 39 596 

У спеціальних класах – 
5669 

В інклюзивних класах – 
4180 

 

Зі зведених звітів щодо 
виконання Плану дій: 

Всього дітей з інвалідністю 
– 68 714 

Зокрема у спеціальних 
школах (школах-
інтернатах) спеціальних та 
інклюзивних класах – 17 
845 

У спеціальних школах і 
навчально-реабілітаційних 
центрах – 39 427 

У спеціальних класах – 
5918 

В інклюзивних класах – 
7179 

 

Зі зведених звітів щодо 
виконання Плану дій: 

Всього дітей з інвалідністю 
– 73 161 

Зокрема у спеціальних 
школах (школах-інтернатах) 
спеціальних та інклюзивних 
класах – 19 921 

У спеціальних школах і 
навчально-реабілітаційних 
центрах – 37 787 

У спеціальних класах – 6230 

В інклюзивних класах – 11 
866 

У 2017/2018 н.р. порівняно 
з 2016/2017 н.р. майже на 
72% збільшилася кількість 
учнів в інклюзивних класах 
(з 4180 до 7179 осіб). За той 
же період майже на 73% 
зросла кількість шкіл з 
інклюзивним навчанням – з 
1518 до 2620 закладів. 

На 2017/2018 н.р. 
порівняно з аналогічними 
показниками 
попереднього навчального 
року більш як на 85% 
зросла кількість класів з 
інклюзивним навчанням – з 
2715 до 5033 
 

Немає даних У мережі спеціальних 
закладів освіти відбуваються 
якісні зміни. За рахунок 
залучення до навчання 
дітей з тяжкими 
порушеннями розвитку 
збільшується кількість 
навчально-реабілітаційних 
центрів для дітей зазначеної 
категорії та кількості учнів у 
них, а саме: 2016/2017 н.р. 
71 заклад (7900 учнів), 
2017/2018 н.р. – 82 заклади ( 
115 учнів). 

Поступово зменшується 
кількість спеціальних 
закладів освіти для дітей із 
затримкою психічного 
розвитку, які 
рекомендовано органам 
місцевого самоврядування 
перетворити до 2022 р. в 
інші типи навчальних 
закладів системи освіти 

Універсальний періодичний 
огляд: альтернативний 
вимір: 

Проблемною залишається 
ситуація з навчанням дітей, 
які постійно перебувають в 
інтернатних закладах 
Міністерства соціальної 
політики. Діти з проблемами 
психічного здоров’я та 
фізичними обмеженнями 
фактично не мають доступу 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html


 

203 
 

до якісної освіти. 
Спеціальних програм і 
державних освітніх 
стандартів для таких дітей 
не існує 

50 

 

Структурні: 125 з 200 (62,5%) Процесу: 100 (з 400 (25%) Результату: 75 з 400 (19%) Загалом: 30% 
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Додаток 17. Забезпечення права на приватність 

Стратегічна мета: 

забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність 

Очікувані результати: 

● створено дієвий інституційний механізм контролю за додержанням права на приватність; 
● упроваджено ефективну систему незалежного контролю за діяльністю правоохоронних органів у частині додержання права на приватність 
● мінімізовано та чітко регламентовано законом випадки втручання держави у право на приватність 
● забезпечено право на приватність осіб, які перебувають у місцях примусового тримання за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно 

до закону, зокрема при наданні психіатричної допомоги у примусовому порядку; 
● забезпечено додержання стандартів захисту права на приватність під час застосування систем відеоспостереження; 
● запроваджено систему, яка унеможливлює створення надмірних державних баз персональних даних та виключає можливість протиправного втручання у 

приватність 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність дієвого 
інституційного 
механізму  
з нагляду за 
дотриманням вимог 
законодавства про 
захист персональних 
даних 
 

Уповноважений ВРУ 
України з прав людини 
виконує функції 
незалежного інституту з 
нагляду за дотриманням 
вимог законодавства про 
захист персональних даних, 
проте його повноваження в 
цій сфері не можуть 
розглядатись як належний 
ефективний механізм 
захисту 

Без змін Збільшення бюджету 
інституції майже вдвічі  

Без змін Наразі необхідно 
посилити інституційну 
спроможність нагляду 
за дотриманням вимог 
законодавства про 
захист персональних 
даних. 
За можливості, 
створити окремий 
незалежний органу. 

0 

Наявність нормативно-
правового 
врегулювання 
міжнародних 
стандартів захисту 
права на приватність 
під час застосування 
систем 
відеоспостереження 

  Прийнято Наказ 
Міністерства юстиції 
України від 26 червня 
2018 р. № 2025/5 
Порядок використання 
технічних засобів нагляду 
і контролю у виправних та 
виховних колоніях 
Державної кримінально-

 Залишається питання 
врегулювання 
міжнародних 
стандартів захисту 
права на приватність 
під час застосування 
систем 
відеоспостереження 
по містах, для 
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 виконавчої служби 
України 

фіксування 
порушення ПДР, 
публічних місцях як 
частини системи 
розкриття злочинів 

25 

Кількість скарг до 
Уповноваженого, 
справ, проваджень 
щодо порушення ЗУ 
«Про захист 
персональних даних» і 
складених протоколів 
 

Розглянуто 1306 звернень 
(скарг) громадян і 
проведено 76 перевірок 
володільців персональних 
даних; 
видано та передано для 
обов’язкового виконання 
33 приписи про усунення 
порушення вимог 
законодавства у сфері 
захисту персональних 
даних, виявлених під час 
перевірки, а також 
складено 5 протоколів про 
адміністративне 
правопорушення. 
Складено 36 протоколів за 
порушення статті 188-39, 
43 протоколи за порушення 
статті 188–40 

Розглянуто 1211 
звернень (скарг) 
фізичних та юридичних 
осіб з питань, пов’язаних 
із захистом 
персональних даних; 
45 виїзних перевірок 
передано для 
обов’язкового 
виконання; 38 приписів 
про усунення 
порушення вимог 
законодавства у сфері 
захисту персональних 
даних; 
складено та направлено 
до суду 34 протоколи 
розглянуто 806 
повідомлень про 
порушення права на 
приватність; 
здійснено 41 перевірку 
щодо дотримання 
законодавства про 
захист персональних 
даних, з 
яких 31 планова, 6 
позапланових та 4 
моніторингові візити; 
надано 488 роз’яснень 
законодавства про 
захист персональних 
даних; 

Розглянуто 806 
повідомлень про 
порушення права на 
приватність; 
здійснено 41 перевірку 
щодо дотримання 
законодавства про захист 
персональних даних, з 
яких 31 планова, 6 
позапланових та 4 
моніторингові візити; 
надано 488 роз’яснень 
законодавства про захист 
персональних даних; 
складено 14 протоколів 
про адміністративне 
правопорушення, з яких 
один протокол за 
частиною другою статті 
188-39 КУпАП, 11 
протоколів за частиною 
четвертою статті 188-39 
КУпАП та 
2 протоколи за статтею 
188-40 КУпАП 

Розглянуто 1061 
повідомлень. 
Здійснено 36 перевірок 
Складено та передано до 
суду 10 протоколів про 
адміністративне 
правопорушення 
за частиною четвертою 
статті 188-39 КУпАП 

Кількість звернень до 
Уповноваженого 
залишається 
стабільно високою. 
Питання складання 
протоколів 
ускладнилось у зв‘язку 
зі зміною термінів 
КУпАП і має такі самі 
негативні наслідки, що 
фіксуються в частині 
доступу до публічної 
інформації 

25 
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складено 14 протоколів 
про адміністративне 
правопорушення 

Аналіз звітів 
Уповноваженого ВРУ з 
прав людини щодо 
оцінки ситуації  
1) Законодавче 

регулювання та 
практика 
розпорядників 

2) Стан дотримання 
права на приватність 
у місцях несвободи 

Джерело: 
доповіді 
Уповноваженого 

Доповідь за 2016 рік 

1) «За результатами 
здійсненних перевірок … 
можна виокремити низку 
проблемних питань, 
пов’язаних з організацією 
процесів обробки 
персональних даних. 
Зокрема було виявлено:  
- невідповідність 
внутрішніх 
положень/документів 
володільця персональних 
даних вимогам чинного 
законодавства про захист 
персональних даних.  
- … рівень обізнаності 
працівників-володільців 
персональних даних з 
вимогами законодавства … 
є вкрай низьким, їх 
внутрішня документація, 
яка регламентує процес 
обробки персональних 
даних, або відсутня або є 
застарілою … 
- відсутність повідомлення 
Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини 
про обробку персональних 
даних, яка становить 
особливий ризик для прав і 
свобод суб’єктів 
персональних даних та про 
створення (визначення) 
відповідального 
структурного підрозділу 
або відповідальної особи, що 

Доповідь за 2017 рік 

1) «Більше семи років 
минуло з дня набуття 
чинності Законом 
України «Про захист 
персональних даних», і 
тим не менш, 
результати здійснення 
заходів контролю за 
додержанням 
законодавства у сфері 
захисту персональних 
даних свідчать про 
наявність порушень 
права на захист 
персональних даних, які 
набувають ознак 
системного характеру.» 
 
2) «Питання 
приватності є досить 
актуальним у колоніях, 
виправних центрах та 
слідчих ізоляторах. В усіх 
відвіданих установах 
мали місце ті чи інші 
недоліки, що 
стосувалися 
забезпечення 
приватності. Зокрема: 
розміщення ліжок 
впритул одне до одного, 
відсутність дверцят у 
кабінках туалетів, а у 
лазні – перегородок, 
розміщення оглядових 
вічок таким чином, що 

Доповідь за 2018 рік 

1) «За результатами 
моніторингу … 
встановлено такі основні 
порушення: 

- невиконання вимог 
статті 9 цього Закону 
щодо повідомлення 
про обробку 
персональних даних, 
яка становить 
особливий ризик для 
прав і свобод суб’єктів 
персональних даних; 

-  недодержання вимог 
частини третьої 
статті 10 щодо 
отримання від 
працівників 
зобов’язань не 
допускати 
розголошення у будь-
який спосіб 
персональних даних…; 

-  неповідомлення 
суб’єкта персональних 
даних відповідно до 
вимог частини другої 
статті 12 про 
володільця 
персональних даних, 
склад і зміст зібраних 
персональних даних, 
свої права…; 

- недотримання вимог 
частини другої 
статті 24 щодо 
визначення 

Доповідь 2019 

1) «Загалом у 2019 році 
спостерігалась тенденція 
до зменшення типових 
порушень, які були 
висвітлені у щорічній 
доповіді Уповноваженого 
за 2018 рік, зокрема, 
зменшились випадки 
неповідомлення 
володільцями 
персональних даних 
Уповноваженого про 
обробку персональних 
даних, яка становить 
особливий ризик для прав і 
свобод суб’єктів 
персональних даних, та 
невизначення 
відповідальної особи, що 
організовує роботу, 
пов’язану із захистом 
персональних даних 
при їх обробці….» 
 
2) «У жодній лікарні немає 
окремих палат для 
застосування фізичного 
гамування, фіксація 
відбувається за 
присутності інших 
пацієнтів»  
Спеціальної доповіді 
наразі ще немає 

Дані за 2016–2018 рр.. 
фактично фіксують 
типові порушення та 
відсутність будь-якого 
прогресу. Лише 2019 
р. Уповноважений 
зафіксував тенденцію 
до поліпшення 
ситуації 

25 

У місцях несвободи 
жодних позитивних 
зрушень не 
фіксується, фактично 
порушені проблеми 
(практично тими же 
словами) 
перекочовують зі звіту 
до звіту 

0 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/shhor%D1%96chnu-dopov%D1%96d-upovnovazhenogo-z-prav-lyudini-za-2019-r%D1%96k-napravleno-do-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni/
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організовує роботу, 
пов’язану із захистом 
персональних даних при їх 
обробці, у випадку, коли 
таке повідомлення 
вимагається відповідно до 
закону» 
 
2) «У камерах спецустанов і 
в переважній більшості 
перевірених кімнат для 
затриманих та 
доставлених 
облаштування санітарних 
вузлів не дозволяє 
забезпечити належну 
приватність осіб, що ними 
користуються»  
 
«практично в кожній 
установі фіксуються 
факти порушення права на 
приватність – ліжка в’язнів 
розташовані впритул одне 
до одного, санвузли у 
камерах не відгороджені, 
лазні не обладнані 
перегородками, а в деяких 
слідчих ізоляторах через 
оглядові вічка 
проглядаються санвузли» 
(ред. пенітенціарка) 

вони охоплюють 
санвузол.» 
 
Найпоширенішим 
порушенням в 
установах МО України є 
порушення права на 
приватність. Таке 
порушення полягає у 
відсутності дверцят 
та перегородок у 
туалетах та душових 
кабінках (гауптвахта 
Ужгородського 
зонального відділу ВСП 
ЗС України, Київський 
військовий ліцей імені 
Івана Богуна). Крім того, 
у вказаному ліцеї ліжка 
вихованців перебувають 
у безпосередній 
близькості один до 
одного, що 
унеможливлює існування 
у них особистого 
простору  
 

відповідальної особи… 
та обов’язку 
володільця 
персональних даних 
повідомити 
Уповноваженого про 
створення 
структурного 
підрозділу або 
призначення 
відповідальної особи, 
що організовує 
роботу, пов’язану із 
захистом 
персональних даних 
при їх обробці» 

 
2) Спеціальна доповідь 

Уповноваженого про 
стан реалізації 
національного 
превентивного 
механізму 
«В установах 
продовжують мати 
місце порушення 
права в’язнів на 
приватність – ліжка у 
більшості камер 
розташовані впритул 
одне до одного, 
внаслідок чого в 
утримуваних осіб 
немає особистого 
простору, а оглядові 
вічка для забезпечення 
нагляду за в’язнями в 
окремих камерних 
приміщеннях 
розміщені таким 
чином, що видно 
санвузол». (Ред. розділ 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/npm/provisions/reports/
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2 2 Порушення прав 
людини, виявлені в 
СІЗО та УВП з функцією 
СІЗО)  

 
«Порушуються права 
пацієнтів на медичну 
допомогу, в тому числі 
стандартів 
застосування 
фізичного обмеження, 
порушення права на 
приватність під час 
оглядів та медичних 
процедур» (Ред. розділ 
6.2 Системні 
порушення прав і 
свобод людини у 
закладах з надання 
психіатричної 
допомоги) 

 

Структурні: 25 з 200 (12,5%) Процесу: 25 зі 100 (25%) Результату: 25 з 200 (12,5%) Загалом: 15% 
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Додаток 18. Забезпечення прав дитини 

Стратегічна мета: 

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

Очікувані результати: 

● створення ефективної системи охорони дитинства 
● створення умов для самовираження та розвитку дитини 
● забезпечення запобігання соціальному сирітству та інституціоналізації дітей 
● забезпечення врахування кращих інтересів та думки дитини (відповідно до її віку та рівня розвитку) під час прийняття рішень, що стосуються дитини 
● створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, здійснення реформування інтернатних закладів та 

проводиться їх поступова ліквідація 
● упровадження послуг, що базуються на дружньому підході до дитини, насамперед медичних, соціальних, юридичних 
● забезпечення всім дітям рівного доступу до необхідних їм послуг незалежно від стану здоров’я, етнічного та соціального походження, віросповідання, місця 

проживання, громадянства або інших ознак 
● запровадження та забезпечення функціонування системи послуг раннього втручання з метою створення сприятливих умов життєдіяльності для дітей, які мають 

порушення розвитку, підтримки сімей, в яких вони виховуються, запобігання відмовам батьків від дітей, які мають порушення розвитку, інвалідизації дитячого 
населення 

● упровадження ефективної системи правосуддя щодо неповнолітніх з урахуванням міжнародних стандартів 
● здійснення ефективних заходів, спрямованих на ресоціалізацію та реабілітацію неповнолітніх засуджених і звільнених осіб з їх числа 
● забезпечення неухильного дотримання законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, стосовно дітей, у тому числі 

дітей, розлучених із сім’ями 
● зменшення кількості дітей — жертв насильства та всіх форм експлуатації, а також дітей, які перебувають у конфлікті із законом 
● створення умов для недопущення безпосередньої участі дітей у збройних конфліктах, здійснення всіх можливих заходів щодо забезпечення захисту прав дітей, 

які перебувають у зоні воєнних дій та збройних конфліктів 
● встановлення мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини 
● подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, бродяжництва 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Відповідність 
законодавства щодо 
охорони дитинства 
міжнародним 
стандартам у галузі 
захисту прав дитини 

1. Законом України від 
16.03.2016 № 1026-VШ 
ратифіковано 
Факультативний 
протокол до Конвенції 
ООН про права дитини 

Постановою Кабінету 
Міністрів України від 
05.04.2017 затверджено 
Порядок надання статусу 
дитини, яка постраждала 

  Залишаються не 
імплементованими до 
національного 
законодавства ціла низка 
міжнародних стандартів у 
сфері захисту прав дитини, 
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 щодо процедури 
повідомлень 

2. Згідно із Законом № 
936-VIII від 26.01.2016 
Статтю 1 Закону України 
«Про охорону 
дитинства» доповнено 
визначенням поняття 
«дитина, яка 
постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних 
конфліктів», прийнято 
нову редакцію статті 30 
Закону України «Про 
охорону дитинства» 
щодо заборони участі 
дітей у воєнних діях і 
збройних конфліктах та 
доповнено зазначений 
Закон статтею 30-1 
«Захист дітей, які 
перебувають у зоні 
воєнних дій і збройних 
конфліктів, та дітей, які 
постраждали внаслідок 
воєнних дій і збройних 
конфліктів».  

Ці зміни спрямовано на 
імплементацію 
положень 
Факультативного 
протоколу до Конвенції 
ООН про права дитини 
щодо участі дітей у 
збройних конфліктах, 
ратифікованого 
Україною Законом № 
1845-IV від 23.06.2004 

внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів 

зокрема положення 
Факультативного 
протоколу до Конвенції 
про права дитини щодо 
процедури повідомлень, 
Факультативного 
протоколу щодо участі 
дітей у збройних 
конфліктах, положення 
Ланцаротської конвенції  

50 
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Наявність державної 
інституції, що 
відповідає за 
координацію роботи 
у сфері захисту прав 
дитини 

Міністерство соціальної 
політики України є 
центральним органом 
виконавчої влади, який 
забезпечує формування 
та реалізує державну 
політику, зокрема у 
сфері з питань сім’ї та 
дітей, оздоровлення та 
відпочинку дітей, 
усиновлення та захисту 
прав дітей, запобігання 
насильству в сім’ї. 

Водночас з 2000 р. 
функціонує Міжвідомча 
комісія з питань 
охорони дитинства, яка 
є тимчасовим 
консультативним, 
дорадчим органом, 
утвореним Кабінетом 
Міністрів України для 
підготовки пропозицій 
щодо реалізації 
державної політики з 
питань захисту прав та 
інтересів дітей 

 Постановою Кабінету 
Міністрів України від 
12 грудня 2018 р. № 1070 
утворено Державну 
соціальну службу 
України. 

Проте ця інституція ще 
не запрацювала. 

Уряд удосконалив 
механізм взаємодії 
органів виконавчої 
влади, наукових установ, 
неурядових організацій у 
сфері захисту прав 
дитини через внесення 
змін до Положення про 
Міжвідомчу комісію з 
питань охорони 
дитинства (постанова 
КМУ 

від 14 листопада 2018 р. 
№ 955)115 

 

Положення про яку 
затверджено 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 18 
грудня 2019 р. № 1053. 
Відповідно до цього 
Положення Державна 
соціальна служба України 

реалізує державну 
політику з питань 
державного контролю за 
дотриманням вимог 
законодавства під час 
надання соціальної 
підтримки та з питань 
захисту прав дітей 

 

Міжвідомча комісія з 
питань охорони дитинства 
не є ефективним 
інструментом, 
спрямованим на 
забезпечення координації 
між центральними 
органами виконавчої 
влади для вирішення 
питань захисту прав дітей. 
Її діяльність не 
систематична. Так, 
всупереч вимогам 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 3 
серпня 2000 р. № 1200 
2018 р. проведено 2 
засідання Комісії, 2019 р. – 
1. 

Мінсоцполітики не 
виконує повною мірою 
своєї координаційну 
функції в системі органів 
щодо захисту прав дітей. 
Як приклад, повна 
відсутність координації дій 
під час реалізації реформи 
деінституціоналізації, що 
призвело до 
розбалансованості кроків 
окремих відомств і 
кардинально відмінної 
ситуації з реалізацією 
реформи в регіонах 

– 25 

                                                        
115 Зміни до цього Положення розроблено з урахуванням рекомендацій Комітету ООН з прав дитини за результатами розгляду національної доповіді України про реалізацію положень Конвенції про 
права дитини (3-ї та 4-ї об’єднаної) щодо забезпечення Україною ефективної координації політики в інтересах дітей. Зокрема, переглянуто склад, повноваження та процедури проведення засідань 
Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства. 
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Наявність 
нормативно-
правового 
врегулювання 
процесу 
деінституціоналізації 
системи догляду та 
виховання дітей 

 2017 р. розпорядженням 
Кабінету Міністрів України 
від 9 серпня 2017 р. № 526-
р схвалено Національну 
стратегію реформування 
системи інституційного 
догляду та виховання дітей 
на 2017–2026 рр. та 
затверджено План заходів з 
реалізації I етапу 
Національної стратегії 
реформування системи 
інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017–
2026 рр. 

На сайті Мінсоцполітики 
оприлюднено проєкт 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Плану 
заходів з реалізації ІI 
етапу Національної 
стратегії реформування 
системи інституційного 
догляду та виховання 
дітей на 2017–2026 роки». 

Проте цей план досі не 
затверджено 

 

За інформацією 
Мінсоцполітики, 
розроблено 2019 р. і 
проєкт розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження Порядку та 
Методики проведення 
моніторингу та оцінки 
результативності 
ефективності 
реформування системи 
інституційного догляду та 
виховання дітей», який 
також не схвалено 

 

Результати першого етапу 
реформування свідчать 
про повільні темпи 
впровадження реформи 
деінституціоналізації: 
незначне зменшення 
кількості дітей в закладах 
(2017 р. – 105,4 тис., 2019 р. 
– 99,9 тис.); 47 закладів 
змінили лише тип закладу, 
не відмовившись від 
цілодобового 
перебування дітей; у трьох 
регіонах 
(Дніпропетровська, 
Одеська, Сумська області) 
взагалі не затверджено 
регіональних планів 
реформування закладів 
інституційного догляду та 
виховання дітей. 

Уряд не опублікував звіту 
за результатами 
впровадження І етапу 
реформи. У зв’язку із цим 
неможливо зробити 
висновок: а) про 
успішність його реалізації; 
б) наскільки під час 
формування плану заходів 
із реалізації ІІ етапу 
реформи враховано 
результати попереднього 
етапу 

25 

Наявність 
нормативно-
правового 
врегулювання 

 Для запровадження 
міжінституційної платформи 
для системного 
обговорення та вирішення 

Кабінет Міністрів України 
прийняв розпорядження 
від 18 грудня 2018 р. № 
1027-р «Про схвалення 

На виконання цього 
розпорядження 
Міністерству юстиції 
разом з іншими 

Міністерство юстиції 
зобов’язано щокварталу 
подавати звіт про стан 
виконання плану заходів з 
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системи ювенальної 
юстиції 

проблемних питань 
розвитку правосуддя щодо 
неповнолітніх, прийняття 
узгоджених рішень, що 
відповідають інтересам 
дитини, згідно з 
постановою КМУ від 24 
травня 2017 р. № 357 
утворено Міжвідомчу 
координаційну раду з 
питань правосуддя щодо 
неповнолітніх. 

Міністерство юстиції 
України спільно із 
залученими експертами в 
рамках діяльності робочої 
групи у 2017 р. підготувало 
проєкт концепції Закону 
України «Про юстицію щодо 
дітей». Водночас на початок 
2020 р. такий законопроєкт  
Міністерство юстиції не 
подало до КМУ в 
установленому порядку 

Національної стратегії 
реформування системи 
юстиції щодо дітей на 
період до 2023 року» 

 

заінтересованими 
центральними органами 
виконавчої влади 
необхідно було 
розробити та подати 
уряду у шестимісячний 
термін проєкт плану 
заходів з реалізації цієї 
Стратегії. Водночас План 
заходів з реалізації 
Національної стратегії 
реформування системи 
юстиції щодо дітей на 
період до 2023 р. 
затверджено 
розпорядженням 
Кабінету Міністрів 
України лише 27 
листопада 2019 р. № 
1335-р.  

 

реалізації Національної 
стратегії реформування 
системи юстиції щодо 
дітей для проведення 
аналізу та інформування 
Кабінету Міністрів України. 
Проте жодної інформації 
на сайті Міністерства 
юстиції з цього питання 
немає 

0 

Розроблено та 
впроваджуються 
мінімальні стандарти 
безпеки 
благополуччя дитини 

  Постановою Кабінету 
Міністрів України 

від 30 травня 2018 р. № 
453 затверджено 
Державну соціальну 
програму «Національний 
план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про 
права дитини» на період  
до 2021 р. У додатку 3 до 
Програми в очікуваних 
результатах 
передбачено 
розроблення та 
затвердження 

Даних за 2019 р. ще не 
опубліковано 

Для цього впродовж 2018–
2020 рр. передбачається 
розроблення 3 
нормативно-правових 
актів. Наразі  жодного 
документа не розроблено 

0 
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мінімальних стандартів 
благополуччя та безпеки 
дитини.  

Кількість 
народжених 
осіб/сумарний 
коефіцієнт 
народжуваності/коеф
іцієнт смертності 
дітей/дитяче 
населення (0–18 
років) 

Джерело:  

дані Держстату 

За даними Держстату 
України, 2016 р. 
народилося 397 037 
дітей, з яких дівчаток – 
191 843. 

Показник сумарної 
народжуваності 2016 р. 
становив 1,466  

Коєфіцієнт смертності 
подано за віковими 
групами:  
0–4 роки – 165,1 
5–9 років – 18,0 
10–14 років – 21,9 
15–19 років – 58,1 

За даними Держстату 
України, 2017 р. народилося 
363 987 дітей, з яких 
дівчаток – 176 459. 

Сумарний коефіцієнт 
народжуваності 1,374. 

Коєфіцієнт смертності 
подано за віковими 
групами:  
0–4 роки – 156,1 
5–9 років – 18,0 
10–14 років – 22,3 
15–19 років – 51,8 

За даними Держстату 
України, 2018 р. – 335 874 
дитини. 

Сумарний коефіцієнт 
народжуваності 1,301. 

Коєфіцієнт смертності 
подано за віковими 
групами:  
0–4 роки – 146,9 
5–9 років – 18,1 
10–14 років – 22,3 
15–19 років – 49,1 

 Темпи народжуваності в 
Україні знижуються. Як і в 
попередні роки, 
чисельність дитячого 
населення зменшується. 

У країні відсутні стратегії та 
програми із впровадження 
та розвитку сімейної 
політики 

-25 

Співвідношення осіб 
на черзі та кількість 
наданого житла 
особам з-поміж 
дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

За інформацією 
Мінсоцполітики, 2016 р. 
на квартирному обліку 
перебувало 3094 дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, яким 
упродовж 2016 р. 
виповнилося 18 років. 
Окрім того, ще 288 дітей 
цієї категорії 
потребували взяття на 
квартирний облік. За 
цей період 249 дітей 
отримали жиле 
приміщення, а 176 – 

За інформацією 
Мінсоцполітики, 2017 р. на 
квартирному обліку 
перебувало 2 928 дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
яким упродовж року 
виповнилося 18 років. 
Окрім того, 428 дітей цієї 
категорії потребували 
взяття на квартирний облік. 
За 2017 р. всього 339 дітей 
отримали жиле 
приміщення, а 294 – житло з 
фонду соціального 
призначення. 

2018 р. 1223 особи 
отримали жилі 
приміщення та житло з 
фонду соціального 
призначення 

За інформацією 
Мінсоцполітики, на 
01.01.2020 на 
квартирному обліку 
перебувають: 

5384 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування 
(далі ДТДПБП) віком від 
16 до 18 років; 

14 517 осіб з кількості 
ДТДПБП віком від 18 до 
23 років;  

Незабезпечення житлом 
осіб з числа ДТДПБП, 
призводить лише до 
постійного збільшення 
кількості осіб зазначеної 
категорії, які перебувають 
на житловому обліку. 

Водночас органи 
місцевого самоврядування 
акцентують увагу на тому, 
що законодавством 
обмежено можливість для 
забезпечення житлом 
соціально незахищених 
категорій громадян116 

                                                        
116 Зокрема частиною 7 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забороняється органам місцевого самоврядування вимагати від замовника будівництва надання будь-яких 
послуг, зокрема здійснення будівництва об’єктів і передачі матеріальних або нематеріальних активів, зокрема житлових і нежитлових приміщень, зокрема через їх викуп. Щодо необхідності внесення 
змін до ст. 40 вказаного Закону Уповноважений з прав людини не раз наголошувала в щорічних доповідях, утім, питання досі залишається актуальним. 
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житло з фонду 
соціального 
призначення. 

Таким чином. упродовж 
року забезпечено 
житлом всього 12% 
дітей 

Таким чином, 2017 р. 
відсоток забезпечення 
житлом статусних дітей 
становив 18% потреб 

10 238 громадян з 
кількості ДТДПБП віком 
до 35 років; 

545 громадян з кількості 
ДТДПБП віком старше 35 
років. 

2019 р. 1005 осіб 
отримали житло (3%) 

0 

Спеціальні бюджетні 
асигнування 
(субвенція) 117 

Немає даних 

 

Розмір субвенції 2017 р – 
277,7 млн грн  

Розмір субвенції 2018 р. – 
517, 7 млн грн. 

Проте 2018 р. із 
зазначеної субвенції 
виключено категорію 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
(за статистикою 70% 
дітей становлять саме 
вони), які як і діти-сироти 
за законодавством 
України мають такі самі 
права та державні 
гарантії 

Розмір субвенції 2019 р. –  Запровадження надання 
субвенції з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на проєктні, 
будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 
виховання, наближених до 
сімейних, забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа. 
упродовж 2017–2020 рр.. 
можна віднести до 
позитивних кроків Уряду, 
спрямованих на 
вирішення питання 
забезпечення житлом 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування і осіб з їх числа. 

50 

Кількість дітей, які 
отримали статус 

Законом України «Про 
внесення змін до деяких 

Постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 

На кінець 2018 р. статус 
дитини, яка постраждала 

За інформацією 
Мінсоцполітики, на 

За рахунок державного 
бюджету виплата 

                                                        
117 15 листопада 2017 р.у постановою № 877 затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.  
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постраждалих від 
конфлікту / сума 
виплаченої 
державою 
компенсацій 

законодавчих актів 
України щодо 
посилення соціального 
захисту дітей та 
підтримки сімей з 
дітьми» розділ V Закону 
України «Про охорону 
дитинства» доповнено 
статтею 30-1 «Захист 
дітей, які перебувають у 
зоні воєнних дій і 
збройних конфліктів, та 
дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів»  

квітня 2017 р. № 268 
затверджено Порядок 
надання статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних 
конфліктів. 

За даними Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ), від 
військового конфлікту на 
Донбасі постраждало 580 
тисяч дітей, проте 2017 р. 
статус дитини, яка 
постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних 
конфліктів отримало всього 
шестеро осіб. 

Основна причина того, що 
дітям не надано вказаний 
вище статус, — вкрай 
ускладнена процедура. 

Для врегулювання цього 
питання постановою КМУ 
від 5 квітня 2017 р. № 268 
затверджено новий 
порядок  

внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів   
отримали 10 609 дітей 

 

 

30.12.2019 статус дітей, 
які постраждали 
внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів, 
отримало 39 063 дітей 

компенсації не 
передбачена.  

Водночас  за інформацією 
Донецької обласної 
державної  адміністрації 
протягом 2018–2019 ррр. 
здійснено виплату 
одноразової грошової  
допомоги 79 дітям, які 
отримали статус дитини, 
яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних 
конфліктів на території 
Донецької області, на 
загальну суму 736 660 грн 
(у розмірі 5 прожиткових 
мінімумів для дітей 
відповідного віку). Проте 
зазначена практика є 
винятком, а не правилом.  

25 
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Сума, виділена з 
бюджетних коштів 
для цілей процесу 
деінституціоналізації 

Не передбачалося Не передбачалося Не передбачалося  Відсутність державного 
фінансування на 
деінституціоналізацію.  

Одним із недоліків 
зазначеної реформи є 
відсутність розрахунків 
коштів, необхідних для її 
реалізації: для закриття 
інституцій, створення 
робочих місць для 
вивільнених працівників, 
закупівлі послуг для сімей, 
в які повертаються діти, 
тощо та ін.. Наявні були 
лише розрахунки щодо 
утримання дитини в 
інституції 

0 

Кількість дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб з-
поміж дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
вступили до 
профтехучилищ / 
вищих навчальних 
закладів 

За даними Держстату, на 
початок 2016–2017 
навчального року 
кількість дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, серед 
студентів коледжів, 
технікумів, училищ 
становила 2846 осіб, 

серед студентів 
університетів, академій, 
інститутів – 4607 

За даними Держстату 
України, на початок 2017–
2018 н. р. кількість дітей-
сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
серед студентів коледжів, 
технікумів, училищ 
становила 3048 осіб, серед 
студентів університетів, 
академій, інститутів – 4928 
осіб  

Відсутні дані  Від 2018 р. припинено 
формування і публікацію 
Держстатом статистичних 
даних  за розділом «Захист 
прав дітей, які потребують 
особливої уваги 
суспільства» у щорічному 
статистичному збірнику.  

Через відсутність даних за 
2018, 2019 рр.. неможливо 
оцінити позитивність чи 
негативність динаміки за 
індикатором 

0 

Кількість виявлених 
неповнолітніх, які 
вчинили кримінальні 
правопорушення. 
Кількість 
неповнолітніх, яких 

За даними Держстату, 
кількість виявлених 
неповнолітніх, які 
вчинили кримінальні 
правопорушення, 2016 
р. становила 4218 осіб 

За даними Держстату, 
кількість виявлених 
неповнолітніх, які вчинили 
кримінальні 

Дані за 2018–2019 рр. на 
сайті Держстату відсутні. 

За даними, розміщеними 
на сайті Генеральної 
прокуратури, виявлено 

За даними Державної 
кримінально-виконавчої 
служби, у виховних 
колоніях 2019 р. – 89 

Від 2018 р. припинено 
формування і публікацію 
Держстатом статистичних 
даних за розділом «Захист 
прав дітей, які потребують 
особливої уваги 
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тримали у виховних 
колоніях для 
неповнолітніх. 
Кількість 
неповнолітніх, які 
перебували на обліку 
в підрозділах 
превентивної 
діяльності з 
ювенальної превенції 

(для порівняння: 2002 р. 
– 26 611 осіб). 

У виховних колоніях для 
неповнолітніх 
утримувалося 174 
дитини, з яких 165 
хлопчиків (для 
порівняння: 2002 р. – 
2459 осіб. 

На обліку в підрозділах 
превентивної діяльності 
з ювенальної превенції 
на кінець року 
перебувало 3926 дітей 
(для порівняння: 2002 р. 
– 39 806 осіб)  

правопорушення, 2017 р. 
становила 4510 осіб. 

У виховних колоніях для 
неповнолітніх 
утримувалося 93 дитини, з 
яких 87 хлопчиків. 

На обліку в підрозділах 
превентивної діяльності з 
ювенальної превенції на 
кінець року перебувало 
4267 дітей 

3980 неповнолітніх, які 
вчинили кримінальні 
правопорушення.  

За даними Державної 
кримінально-виконавчої 
служби, у виховних 
колоніях 2018 р. 
перебувало 90 
неповнолітніх, з яких 7 
дівчат, 2019 р. – 89 
неповнолітніх, з яких 4 
дівчини. 

За даними Національної 
поліції, на 
профілактичному обліку 
в органах поліції 2018 р. 
перебувало 3769 дітей, 
2019 р. – 3671 дитина 

неповнолітніх, з яких 4 
дівчини. 

За даними Національної 
поліції, на 
профілактичному обліку 
в органах поліції 2019 р. 
перебувала 3671 дитина 

суспільства» у щорічному 
статистичному збірнику. 

У публічному доступі з 
2018 р. наявні лише дані, 
опубліковані на сайті 
Генпрокуратури. Проте 
вони не повною мірою 
відображають необхідну 
інформацію. Зазначене 
ускладнює процес аналізу 
ситуації і, як наслідок, може 
негативно вплинути на 
формування політики в цій 
сфері. Але навіть наявні 
дані свідчать про 
незначний прогрес у 
ситуації за останні 4 роки 

25 

Кількість дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, 
перебувають в 
інтернатних 
закладах, у будинках 
сімейного типу, під 
опікою. Кількість 
усиновлених дітей 
упродовж року 

За даними Держстату, на 
кінець 2016 р.: 

51 753 дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, перебували 
під опікою чи 
піклуванням.  

У 973 дитячих будинках 
сімейного типу 
перебувало 6415 
вихованців, у 3797 

прийомних сім’ях – 6993 
прийомні дитини. 

За даними 
Мінсоцполітики, 2016 р. 
усиновлено 1884 
дитини, з яких 

За даними Держстату, на 
кінець 2017 р.:  

51 101 дитина перебуває 
під опікою, у прийомних 
сім’ях і дитячих будинках 
сімейного типу – 12 178 
дітей. 

За даними Мінсоцполітики, 
2017 р. усиновлено 1841 
дитина, з яких громадянами 
України усиновлено 1518 
дітей. 

4413 дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, перебували у 
медичних, навчальних, 
виховних закладах, інших 
закладах або установах, в 

За 2018 р. дані Держстату 
відсутні 

За даними 
Мінсоцполітики 2018 р.: 

50756 дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування, 
перебували під 
опікою/піклуванням.  

13 943 дитини 
виховувалося в 
прийомних сім’ях і 
дитячих будинках 
сімейного типу. 

Усиновлено 2018 р. – 
1730 дітей, з яких 1358 
усиновлено українцями 

За даними, 
оприлюдненими на 

За 2018–2019 рр. дані 
Держстату відсутні 

За даними 
Мінсоцполітики, 2019 р.:  

49 714 дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування, 
перебували під опікою 
чи піклуванням.  

14 056 – виховувалися в 
прийомних сім’ях і 
дитячих будинках 
сімейного типу. 

За даними 
Мінсоцполітики, 2019 р. 
усиновлено 1810 дітей, з 
яких громади України 
усиновили 1435 дітей 

Позитивною динамікою є 
те, що частка дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
яких виховують у сімейних 
формах, щороку зростає. 

50 
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громадянами України 
усиновлено 1490 дітей. 

У школах-інтернатах для 
дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
виховувалося 894 
дитини цієї категорії,  

1468 дітей – у дитячих 
будинках системи МОН, 
2621 дитина – в 
будинках дитини 
системи МОЗ, будинках-
інтернатах 

системи 
Мінсоцполітики – 5805 
дітей 

яких проживають статусні 
діти 

diplatform.org.ua, 6 218 
дітей перебувають в 
інтернатах і потребують 
влаштування в сімейні 
форми 

 

Структурні: 50 з 500 (10%) Процесу: 50 з 400 (12,5%) Результату: 75 з 300 (25%) Загалом: 14,5 % 
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Додаток 19. Забезпечення прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, а також 
іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні 

Стратегічна мета:  

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

Очікувані результати:  

● удосконалено законодавство про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, відповідно до міжнародних стандартів 
● впроваджено заходи для інтеграції в українське суспільство осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, іноземців 

та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні 
● забезпечуються належні умови для звернення особи про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, особливо дитині, розлученій із 

сім’єю  
● забезпечується реалізація особами, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, права на працю, охорону здоров'я, 

освіту; 
● створено умови для інтеграції в українське суспільство осіб, яких визнано в Україні біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту в Україні, а також 

іноземців та осіб без громадянства, які тривалий час перебувають в Україні на законних підставах 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Законодавство щодо 
біженців, осіб, які 
потребують 
додаткового захисту, 
увідповіднено до 
міжнародних 
стандартів у цій сфері 

Без суттєвого прогресу Схвалено державну 
міграційну стратегію до 
2025 р., 
https://zakon.rada.gov.ua/la
ws/show/482-2017-%D1%80 

Без сутєвого прогресу Розроблено 
законопроєкт «Про 
надання захисту 
іноземцям та особам без 
громадянства», 
https://dmsu.gov.ua/diyal
nist/konsultaczij-z-
gromadskistyu/gromadske
-obgovorennya/proekt-
zakonu-ukrajni-pro-
nadannya-zaxistu-
inozemczyam-ta-osobam-

Певні зрушення у цьому 
напрямі 
спостерігаються, але їх 
не можна назвати 
системними і 
завершеними 

25 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-zakonu-ukrajni-pro-nadannya-zaxistu-inozemczyam-ta-osobam-bez-gromadyanstva.html
https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-zakonu-ukrajni-pro-nadannya-zaxistu-inozemczyam-ta-osobam-bez-gromadyanstva.html
https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-zakonu-ukrajni-pro-nadannya-zaxistu-inozemczyam-ta-osobam-bez-gromadyanstva.html
https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-zakonu-ukrajni-pro-nadannya-zaxistu-inozemczyam-ta-osobam-bez-gromadyanstva.html
https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-zakonu-ukrajni-pro-nadannya-zaxistu-inozemczyam-ta-osobam-bez-gromadyanstva.html
https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-zakonu-ukrajni-pro-nadannya-zaxistu-inozemczyam-ta-osobam-bez-gromadyanstva.html
https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-zakonu-ukrajni-pro-nadannya-zaxistu-inozemczyam-ta-osobam-bez-gromadyanstva.html
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bez-
gromadyanstva.html118 

Законодавче 
врегулювання 
механізму інтеграції 
осіб, визнаних 
біженцями або 
особами, які 
потребують 
додаткового захисту, та 
тимчасового 
влаштування дітей, 
розлучених із сім’єю 

 

Проєкт 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 

Схвалено державну 
міграційну стратегію до 
2025 р., 
https://zakon.rada.gov.ua/la
ws/show/482-2017-%D1%80 

(пункт 13) 

 Не розроблено 
спеціального 
нормативно- правового 
акта, але інтеграцію 
прописано в проєкті 
Проєкт Закону України 
«Про надання захисту 
іноземцям та особам без 
громадянства». 

Проєктом пропонується: 
систематизувати форми 
національного та 
міжнародного захисту, 
удосконалити та 
розширити понятійно-
категоріальний апарат 
законодавства у сфері 
надання захисту 
іноземцям та особам без 
громадянства, вирішити 
інтеграційні питання 

Відповідно на 
сьогодення вважаю за 
потрібне розробити 
окремий та дієвий 
інтеграційний план 
заходів, саме для 
шукачів захисту, у 
зв’язку з тим, що План 
заходів щодо інтеграції 
біженців та осіб, які 
потребують 
додаткового захисту, в 
українське суспільство 
на період до 2020 р. не 
реалізовано 

25 

                                                        
118 Проект закону «Про надання захисту іноземцям та особам без громадянства» 2019 року підготовлено в рамках реалізації пункту 45 «Плану заходів на 2018–2021 роки щодо реалізації Стратегії 
державної міграційної політики України на період до 2025 року». Документ є дуже новаторським на відміну від діючого закону, покликаний систематизувати форми національного та міжнародного 
захисту, удосконалити та розширити понятійно-категоріальний апарат законодавства у сфері надання захисту іноземцям та особам без громадянства, вирішити інтеграційні питання. 

 

https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-zakonu-ukrajni-pro-nadannya-zaxistu-inozemczyam-ta-osobam-bez-gromadyanstva.html
https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-zakonu-ukrajni-pro-nadannya-zaxistu-inozemczyam-ta-osobam-bez-gromadyanstva.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
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Законодавчо 
врегульовано питання 
щодо статусу особи без 
громадянства 

1. Розроблення та 
подання на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України законопроєкту 
про внесення змін до 
Законів України «Про 
імміграцію», «Про 
правовий статус 
іноземців» для 
закріплення надання 
статусу особи без 
громадянства 

 

2. Розроблення проєкту 
постанови Кабінету 
Міністрів України для 
врегулювання механізму 
визначення 
(документування) статусу 
особи без громадянства 

Схвалено державну 
міграційну стратегію до 
2025 р.,  
https://zakon.rada.gov.ua/la
ws/show/482-2017-%D1%80 
(пункт 11) 

Розроблено проєкт 
Закону України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо визнання 
особою без 
громадянства», який 
внесено на розгляд 
Верховної Ради України 
від 21 вересня 2018 р., 
реєстраційний № 9123) 
(проєкт відкликано) 

 

1 .Розроблено проєкт 
Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих 
актів України щодо 
визнання особою без 
громадянства № 2335 від 
29.10.2019, 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pl
s/zweb2/webproc4_1?pf3
511=67217119 

Прийнято за основу та 
наразі йде підготовка до 
другого читання. 

2. Розроблено Проєкт 
Закону «Про внесення 
змін до деяких законів 
України щодо питань 
громадянства» № 2590 від 
12.12.2019, 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pl
s/zweb2/webproc4_1?pf3
511=67632120 

Певні зрушення у цьому 
напрямі 
спостерігаються, але 
вони не завершені 

25 

                                                        
119 Проєктом № 2335 запропоновано внести зміни до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та інших законів та створити державну процедуру визначення особи 
без громадянства, що дасть змогу особам без громадянства законно перебувати на території України, отримати документ, що підтверджує їх юридичний статус, набути та мати можливість  
реалізовувати той обсяг прав та обов’язків, який передбачено законодавством України. 
120 Проєктом № 2590 від 12.12.2019 передбачено зміни до ст. 7 та ст. 8 Закону України «Про громадянство України». Зокрема щодо набуття громадянства особи за народженням і територіальним 
походженням. викладена в законопроекті редакція зазначених статей оминає тих осіб, які народилися на території України після 24.08.1991 року та не можуть набути громадянство України за 
народженням, а саме за ст. 7 Закону України «Про громадянство України». Таким чином, особа, народжена після 24.08.1991 від осіб, які на момент її народження нелегально проживали на території України і 
не мали документів, що посвідчують особу, не може оформити паспорт громадянина України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67217
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67217
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67217
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67632
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67632
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67632
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67632
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Кількість пунктів 
тимчасового 
розміщення біженців, 
кількість осіб, на яку 
вони розраховані, та 
кількість осіб, які там 
фактично перебувають 

 

Не відкрито нових ПТРБ Схвалено державну 
міграційну стратегію до 
2025 р., 
https://zakon.rada.gov.ua/la
ws/show/482-2017-%D1%80 
(пункт 12) 

 

ПТРБ у Яготині Київської 
області почав свою 
діяльність 2017 р. і 
розрахований на 
одночасне проживання 
101 особи 

Не відкрито нових ПТРБ Не відкрито нових 
пунктів залишилося три : 

1. ПТРБ у Закарпатській 
області почав свою 
діяльність 2004 р. і 
розрахований на 
одночасне проживання 
120 осіб (Мукачево – 70 
осіб, Перечин – 50 осіб). 

2. ПТРБ в. Одесі почав 
свою діяльність 2001 р. і 
розрахований на 
одночасне проживання 
200 осіб 

3. ПТРБ в Яготині 
Київської області почав 
свою діяльність 2017 р. і 
розрахований на 
одночасне проживання 
101 особи 

Кількість осіб, які 
перебувають у ПТРБ, 
суттєво перевищує 
кількість, на яку вони 
розраховані, фактично 
пункти не 
справляються, що 
унеможливлює 
розміщення в них інших 
осіб. За офіційними 
даними ДМСУ, кількість 
осіб на 2019 рік 
становить 299 осіб . 
Через відсутність 
вакантних місць у ПТПІ, 
шукачів захисту 
тримають в 
прикордонних загонах, 
які не обладнані для 
цього. Є суттєва 
потреба в збільшенні 
місць у зазначених ПТРБ 
та поліпшення умов 
перебування 

0 

Кількість осіб, які 
звернулися із заявою 
про визнання біженцем 
або особою, яка 
потребує додаткового 
захисту  /та кількість 
розглянутих заяв121 

За офіційними даними 
ДМСУ, кількість осіб, за 
заявами яких прийнято 
рішення, – 170 

За офіційними даними 
ДМСУ, кількість осіб, за 
заявами яких прийнято 
рішення, – 499 

За офіційними даними 
ДМСУ, кількість осіб, за 
заявами яких прийнято 
рішення, – 516 

За офіційними даними 
ДМСУ кількість осіб, за 
заявами яких прийнято 
рішення, – 549 

Відтак ми можемо лише 
засвідчити, що процес 
триває, але стан справ 
оцінити належним 
чином неможливо 

25 

                                                        
121 Наявна статистика не розкриває загалом картини та реальної цифри, оскільки особа під час звернення в ДМСУ може отримати відмову в прийнятті заяви чи оформлення, адже не зрозуміло, що саме 
рахує ДМСУ. Щоб зрозуміти реальну картину, треба розділяти статистику, на: 

1. Кількість прийнятих заяв про визнання біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
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Кількість біженців, 
шукачів притулку, які 
звернулися за 
безоплатною правовою 
допомогу допомогою / 
кількість осіб цих 
категорій, які її 
отримали 

0,1% 0,3% 253 особи  

(0,3%) 

Звіт за 2019 р. ще не 
Підготовлений і відсутній  

Шукачі захисту 
сприймають безоплатну 
правову допомогу 
негативно через те, що 
вважають її державним 
органом, який не 
захищатиме їхні 
інтереси. Якість надання 
такої допомоги поки що 
не на достатньому рівні, 
оскільки потребує 
спеціальних знань і 
практики для ведення 
такої категорії справ 

25 

Кількість біженців чи 
осіб, які потребують 
додаткового захисту в 
Україні, а також 
іноземців та осіб без 
громадянства, які 
працевлаштовані, 
кількість шукачів 
захисту, які мають 
офіційне 
працевлаштування 

Немає прогресу Немає прогресу Немає прогресу Немає прогресу На 2019 р. жодний 
шукач захисту не був 
офіційно 
працевлаштований у 
зв'язку з тим, що 
роботодавець не бажає 
брати на себе тягар у 
вигляді постійного 
продовження дозволу 
на працевлаштування, 
оскільки дозвіл 
видається на термін дії 
довідки про звернення 
за захистом (3–6 
місяців).Переважна 
більшість працює 
неофіційно, та для 
полегшення ситуації 

                                                        
2. Кількість відмов у прийнятті заяв про визнання біженцем чи особою, яка потребує додаткового захист. 

3. Кількість рішень про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання особи біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту 

4. Кількість рішень щодо відмови в оформленні документів, щодо визнання біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту 
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потрібні комплексні 
зміни в законодавство 

Що стосується ситуації з 
визнаними біженцями 
та додатковим захистом, 
то переважна більшість  
має можливість 
оформити ФОП. 
Більшість роботодавців 
не бажають офіційно 
працевлаштовувати 
таку категорію осіб і 
відмовляють 

0 

 

Структурні: 75 з300 (25%) Процесу: 25 з 200 (12,5%) Результату: 25 з 2001 (2,5%) Загалом: 18% 
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Додаток 20. Забезпечення прав учасників антитерористичної операції 

Стратегічна мета:  

Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції  

Очікувані результати: 

● врегульовано на законодавчому рівні статус окремих категорій учасників антитерористичної операції;  
● створено належні матеріально-технічні умови для учасників антитерористичної операції на період її проведення;  
● створено систему соціальної, медичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей для їх повернення до нормального 

життя. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність нормативно-
правового 
врегулювання питання 
надання статусу 
учасника бойових дій 
добровольцям 

Джерело: офіційні 
джерела 

 Упродовж 2017 р. народні 
депутати зареєстрували 
чотири законопроєкти, 
спрямовані на надання 
статусу УБД добровольцям 
(№ 6202 від 16.03.2017, № 
6202-1 від 22.03.2017, № 
6622 від 22.06.2017, № 7190 
від 10.10.2017). Однак 
жоден з них не розглянуто 
й не прийнято 

Упродовж 2018 р. 
народні депутати 
зареєстрували шість 
законопроєктів, які 
передбачали надання 
статусу УБД 
добровольцям (№ 8227 
від 04.04.2018 та 
альтернативні № 8227-1 і 
№ 8227-2, № 9181 від 
09.10.2018 і 
альтернативні № 9181-1, 
№ 9267 від 06.11.2018). 
Жоден не прийнято 

Прийнято Закон 
України №329-IX «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
надання статусу та 
соціальних гарантій 
окремим особам із 
числа учасників 
антитерористичної 
операції» 

Прийнятий Закон надав 
можливість отримати 
статус учасника бойових 
дій особам, які у складі 
добровольчих формувань, 
що не увійшли до складу 
офіційних, брали 
безпосередню участь в 
АТО, перебуваючи 
безпосередньо в районах 
її проведення.  

На виконання Закону 12 
лютого 2020 р. прийнято 
постанову Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 
серпня 2014 року №413».  

27 лютого 2020 р. 
міжвідомча комісія 
Міністерства у справах 
ветеранів, тимчасово 
окупованих територій та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/329-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/329-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/329-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/329-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/329-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/329-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/329-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/329-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/329-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/329-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2020-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2020-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2020-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2020-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2020-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2020-%D0%BF#n16
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внутрішньо переміщених 
осіб (далі – Мінветеранів) 
розглянула документи і 
прийняла рішення про 
надання статусу учасника 
бойових дій 
добровольцям. 4 березня 
2019 р. в Мінветеранів 
урочисто вручено перші 
посвідчення учасників 
бойових дій 11 
добровольцям122 

100 

Врегулювання статусу 
учасників бойових дій 
відповідно до умов 
проведення Операції 
об’єднаних сил 

Джерело: офіційні 
джерела  

  Законами №2268-VIII, 
№2443-VIII внесено зміни 
до низки законодавчих 
актів України, якими 
увідповіднено 
термінологію та надано 
можливість отримання 
ветеранського статусу 
особам, які брали участь 
в ООС 

 У зв’язку із прийняттям і 
набранням чинності 
Закону України «Про 
особливості державної 
політики із забезпечення 
державного суверенітету 
України на тимчасово 
окупованих територіях у 
Донецькій і Луганській 
областях» і 
запровадженням Операції 
об’єднаних сил (далі – 
ООС) 30 квітня 2018 р., 
постала необхідність 
увідповіднення інших 
нормативно-правових 
актів, які стосуються 
правового режиму на 
тимчасово окупованих 
територіях. Зокрема зміни 
до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 

                                                        
122 У Мінветеранів урочисто вручили перші посвідчення учасника бойових дій представникам добровольчих підрозділів, https://mva.gov.ua/ua/news/v-minveteraniv-urochisto-vruchili-pershi-
posvidchennya-uchasnika-bojovih-dij-predstavnikam-dobrovolchih-pidrozdiliv 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2443-19/ed20180725#n109
https://mva.gov.ua/ua/news/v-minveteraniv-urochisto-vruchili-pershi-posvidchennya-uchasnika-bojovih-dij-predstavnikam-dobrovolchih-pidrozdiliv
https://mva.gov.ua/ua/news/v-minveteraniv-urochisto-vruchili-pershi-posvidchennya-uchasnika-bojovih-dij-predstavnikam-dobrovolchih-pidrozdiliv
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захисту» в частині надання 
статусів особам, які беруть 
участь в ООС. 

Упродовж 2018 р. було 
внесено всі необхідні 
зміни 

100 

Удосконалення 
законодавства з питань 
медичної та 
психологічної 
реабілітації ветеранів 
війни і запровадження 
сімейної реабілітації 

Джерело: офіційні 
джерела 

Наказом Міноборони від 
4.11.2016 року №591 
затверджено Інструкцію 
про організацію 
санаторно-курортного 
лікування, медичної та 
медико-психологічної 
реабілітації у ЗСУ, яка 
поширються й на 
ветеранів війни, які 
отримують пенсію за 
Законом України «Про 
пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з 
військової служби, та 
деяких інших осіб» 

27 грудня 2017 р. 
прийнято постанову КМУ 
№1057 «Про затвердження 
Порядку проведення 
психологічної реабілітації 
постраждалих учасників 
Революції Гідності, 
учасників АТО/ООС». 

Розроблено та 
затверджено постанову 
КМУ від 1 березня 2017 р. 
№ 110, якою передано 
повноваження закупівлі 
путівок на місцевий рівень 
і надано можливість 
учаснику АТО самостійно 
обрати санаторій для 
оздоровлення. 
Затверджено Порядок 
використання коштів, 
передбачених у 
державному бюджеті для 
здійснення заходів із 
психологічної реабілітації, 
що суттєво спростив 
процедуру для ветеранів 

Постановою КМУ від 5 
грудня 2018 р. № 1021 
затверджено Державну 
цільову програму з 
фізичної, медичної, 
психологічної 
реабілітації і соціальної 
та професійної 
реадаптації учасників 
АТО/ООС на період до 
2022 р. 

Прийнято Закон № 2522-
VIII, який надав змогу 
отримати членам сім’ї 
загиблого ветерана 
разову грошову 
допомогу, якщо смерть 
настала через 
захворювання, травму, 
контузію після звільнення 
з військової служби 

Наказами 
Мінсоцполітики від 
21.03.2019 № 416 і  

Мінсоцполітики від 
22.03.2019 № 425 
встановлено 
граничну вартість 
путівок на санаторно-
курортне лікування та 
на послуги 
психологічної 
реабілітації. Однак ці 
накази ніяким чином 
не пов’язані з 
удосконаленням 
системи медичної та 
психологічної 
реабілітації ветеранів 

Граничну вартість послуг 
із психологічної 
реабілітації та вартості 
санаторно-курортного 
лікування визначено 
наказами Мінветеранів 
(накази від 11.01.2020 
№3123 та №4124). 

Щодо удосконалення 
законодавства з питань 
психологічної реабілітації, 
то завдання можна 
вважати виконаним. Однак 
щодо медичної реабілітації 
та санаторно-курортного 
лікування, то ці питання 
досі потребують якісного 
нормативного 
врегулювання. Під час 
реалізації ветеранами 
медичних пільг, 
передбачених 
законодавством, 
виникають перепони, які 
встановлюються 
підзаконними актами та 
видозмінюють 
задеклароване право. 
Порядок забезпечення 

                                                        
123 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-20  
124 https://mva.gov.ua/ua/npa/nakaz-minveteraniv-vid-11012020-4-pro-vstanovlennya-granichnoyi-vartosti-sanatorno-kurortnoyi-putivki-lizhko-dnya-u-2020-roci  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1538-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1538-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-z-fizichnoyi-medichnoyi-psihologichnoyi-reabilitaciyi-i-socialnoyi-ta-profesijnoyi-readaptaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciy
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-programi-z-fizichnoyi-medichnoyi-psihologichnoyi-reabilitaciyi-i-socialnoyi-ta-profesijnoyi-readaptaciyi-uchasnikiv-antiteroristichnoyi-operaciy
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2522-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2522-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0338-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0338-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0338-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0334-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0334-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-20
https://mva.gov.ua/ua/npa/nakaz-minveteraniv-vid-11012020-4-pro-vstanovlennya-granichnoyi-vartosti-sanatorno-kurortnoyi-putivki-lizhko-dnya-u-2020-roci
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санаторно-курортним 
лікуванням 
передбачається трьома 
різними постановами, що 
призводить до різного 
рівня надання послуг із 
санаторно-курортного 
лікування та нерозуміння 
ветеранів щодо 
процедури отримання 
путівки 

25 

Автоматизація та 
оптимізація надання 
послуг ветеранам війни 
та членам їхніх сімей 

Джерело: офіційні 
джерела (звіти щодо 
виконання Плану дій 
уряду)  

У Львові офіційно 
відкрили Центр 
допомоги учасникам АТО 

Жодних зрушень У Києві відкрили центр 
надання послуг 
ветеранам АТО та їхнім 
близьким Veteran Hub. 

У Житомирі на базі 
Центру вертебрології і 
реабілітації воїнів АТО 
запрацював Дім 
ветерана. 

Рішенням Миколаївської 
міської ради під час 
другого пленарного 
засідання 40-ої сесії 
міськради 7 скликання 
створено міський центр 
підтримки ВПО та 
учасників АТО 

Прийнято Закон 
України від 07.02.2019 
№ 2684-VIII «Про 
внесення зміни до 
статті 3-1 Закону 
України «Про статус 
ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту» щодо 
Єдиного державного 
реєстру ветеранів 
війни». Прийнято 
постанову КМУ від 
14.08.2019 № 700, 
якою запроваджено 
Єдиний державний 
реєстр ветеранів 
війни. 

В Одесі відкрили 
ветеранський простір 
VETERANS HUB 
ODESA) 

Єдиний державний реєстр 
ветеранів так і не 
створено через брак 
коштів. Не було запущено 
електронну систему 
надання послуг «Е-
ветеран» та особисті 
кабінети ветеранів війни.  

Створені центри для 
учасників АТО фінансують 
за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, донорських чи 
інших незаборонених 
законодавством коштів і є 
лише в кількох містах 
України. Держава так і не 
оптимізувала сферу 
надання послуг ветеранам 
через створення 
ветеранських просторів 

0 

Надання якісних 
медичних послуг і 
послуг психологічної 
реабілітації ветеранам 

Жодних зрушень Учасникам АТО надано 
змогу самостійно обирати 
санаторій для 

До переліку отримувачів 
послуг із санаторно-
курортного лікування 
включено постраждалих 
учасників Революції 

Відкрито центр 
ментального здоров’я 
ветерана на базі 
шпиталю ветеранів 

Треба зауважити, що 
система медичної та 
психологічної реабілітації 
потребує реформування. 
Потребують якісної 

https://zaxid.net/u_lvovi_ofitsiyno_vidkrili_tsentr_dopomogi_uchasnikam_ato_n1406808
https://zaxid.net/u_lvovi_ofitsiyno_vidkrili_tsentr_dopomogi_uchasnikam_ato_n1406808
https://zaxid.net/u_lvovi_ofitsiyno_vidkrili_tsentr_dopomogi_uchasnikam_ato_n1406808
https://gordonua.com/ukr/news/kiev/-u-kijevi-vidkrivsja-tsentr-nadannja-poslug-veteranam-ato-ta-jihnim-blizkim-veteran-hub-474074.html
https://gordonua.com/ukr/news/kiev/-u-kijevi-vidkrivsja-tsentr-nadannja-poslug-veteranam-ato-ta-jihnim-blizkim-veteran-hub-474074.html
https://gordonua.com/ukr/news/kiev/-u-kijevi-vidkrivsja-tsentr-nadannja-poslug-veteranam-ato-ta-jihnim-blizkim-veteran-hub-474074.html
https://gordonua.com/ukr/news/kiev/-u-kijevi-vidkrivsja-tsentr-nadannja-poslug-veteranam-ato-ta-jihnim-blizkim-veteran-hub-474074.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2606243-novij-dim-veterana-v-zitomiri-pracue-za-principom-edinogo-vikna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2606243-novij-dim-veterana-v-zitomiri-pracue-za-principom-edinogo-vikna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2606243-novij-dim-veterana-v-zitomiri-pracue-za-principom-edinogo-vikna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2606243-novij-dim-veterana-v-zitomiri-pracue-za-principom-edinogo-vikna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2606243-novij-dim-veterana-v-zitomiri-pracue-za-principom-edinogo-vikna.html
https://mkrada.gov.ua/news/8392.html
https://mkrada.gov.ua/news/8392.html
https://mkrada.gov.ua/news/8392.html
https://mkrada.gov.ua/news/8392.html
https://mkrada.gov.ua/news/8392.html
https://mkrada.gov.ua/news/8392.html
https://mkrada.gov.ua/news/8392.html
https://mkrada.gov.ua/news/8392.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2684-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2684-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2684-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/700-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/700-2019-%D0%BF
http://ato.od.ua/1710-2/
http://ato.od.ua/1710-2/
http://ato.od.ua/1710-2/
http://ato.od.ua/1710-2/
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війни та членам їхніх 
сімей 

Джерело: офіційні 
джерела, звіти 
громадських організацій 

оздоровлення125 та 
установу для забезпечення 
послуг із психологічної 
реабілітації126 

Гідності (постанова КМУ 
від 28 лютого 2018 року 
№137)  

«Лісова поляна»127. На 
базі шпиталю почато 
створення 
тренінгового центру 
для підвищення 
кваліфікації 
психологів, лікарів 
первинної ланки та 
соціальних 
працівників, які 
безпосередньо 
контактують з 
ветеранами.  

Мінветеранів спільно 
з НСЗУ опрацювали 
пропозиції щодо 
переліку медичних 
послуг для ветеранів, 
що є додатковими до 
послуг, які гарантує 
держава в рамках 
медичної реформи128. 

Розпорядженням КМУ 
від 5.06.2019 № 377-р 
п’ять комплексів 
центрів соціально-
психологічної 
реабілітації населення 
віднесено до сфери 
управління 
Мінветеранів 

підготовки фахівці з 
психологічної реабілітації 
ветеранів війни. Крім того, 
сьогодні немає 
комплексного підходу до 
системи медичної 
реабілітації та відсутня 
сімейна реабілітація 

25 

Надання комплексу 
послуг з професійної 

2016 р. жодна область не 
використала 100% 
бюджету, виділеного за 

Затверджено Порядок 
організації соціальної та 
професійної адаптації 

Затверджено Порядок 
використання коштів, 
передбачених у 

Жодних зрушень Загалом Порядок 
організації соціальної та 
професійної реабілітації – 

                                                        
125 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF#n76 
126 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF 
127 https://armyinform.com.ua/2019/09/u-pushhi-vodyczi-prezentuvaly-czentr-psyhichnogo-zdorovya-i-reabilitacziyi-veteraniv-vijn/ 
128 https://program.kmu.gov.ua/meta/veterani-vijni-povernulisa-do-povnocinnogo-mirnogo-zitta-ta-stali-perevagou-dla-suspilstva-a-ne-jogo-problemou 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2017-%D0%BF#n76
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF
https://armyinform.com.ua/2019/09/u-pushhi-vodyczi-prezentuvaly-czentr-psyhichnogo-zdorovya-i-reabilitacziyi-veteraniv-vijn/
https://program.kmu.gov.ua/meta/veterani-vijni-povernulisa-do-povnocinnogo-mirnogo-zitta-ta-stali-perevagou-dla-suspilstva-a-ne-jogo-problemou
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адаптації, розвиток 
підприємництва 
ветеранів 

Джерело: 
офіційні джерела, звіти 
громадських організацій 

програмою соціальної та 
професійної реабілітації. 
В середньому в Україні 
рівень виконання 
становить 57,7%129 

учасників АТО (постанова 
КМУ від 21 червня 2017 
року № 432)  

державному бюджеті для 
здійснення заходів із 
соціальної та 
професійної адаптації 
учасників АТО 
(постанова КМУ від 4 
квітня 2018 року №239) 

єдиний ключовий акт у цій 
сфері. Рівень професійної 
реабілітації ветеранів 
вкрай низький. Жодних 
спрощених механізмів для 
запровадження та 
провадження бізнесу 
ветеранами так і не 
прийнято 

25 

Бюджетне 
фінансування, 
спрямоване на 
соціальну, медичну та 
психологічну 
реабілітацію ветеранів 
війни та членів їхніх 
сімей 

Джерело: офіційні 
джерела,  Закон України 
«Про державний 
бюджет» на відповідний 
рік,  паспорти бюджетних 
програм 

Відсутня інформація За паспортом бюджетної 
програми 2505150  
виділено: 

3,7 млн грн на 
психологічну реабілітацію 
учасників АТО; 

7,6 млн грн на заходи щодо 
надання соціальної та 
психологічної допомоги 
центрами соціально-
психологічної реабілітації;  

32,3 млн грн на заходи із 
соціальної та професійної 
адаптації; 

46,6 млн грн на 
забезпечення санаторно-
курортним лікуванням 

За паспортом бюджетної 
програми 2505150 
виділено: 

21,9 млн грн на 
психологічну 
реабілітацію учасників 
АТО; 

9,0 млн грн на заходи 
щодо надання соціальної 
та психологічної 
допомоги центрами 
соціально-психологічної 
реабілітації;  

27,5 млн грн на заходи із 
соціальної та 
професійної адаптації; 

50,5 млн грн на 
забезпечення санаторно-
курортним лікуванням 

За паспортом 
бюджетної програми 
2505150 було 
виділено: 

21,4 млн грн на 
психологічну 
реабілітацію учасників 
АТО; 

10,9 млн грн на заходи 
щодо надання 
соціальної та 
психологічної 
допомоги центрами 
соціально-
психологічної 
реабілітації;  

27,5 млн грн на заходи 
із соціальної та 
професійної адаптації; 

51,0 млн грн на 
забезпечення 
санаторно-курортним 
лікуванням 

Окрема бюджетна 
програма щодо медичного 
забезпечення ветеранів 
відсутня. Зазвичай окремі 
заходи медичної 
реабілітації ветеранів 
фінансуються в межах 
загальної медичної 
субвенції на місцях.  

Водночас забезпечено 
належне фінансування 
послуг із психологічної 
реабілітації, соціальної та 
професійної адаптації 

75 

                                                        
129 https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Bila-Knyga.pdf 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239-2018-%D0%BF#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239-2018-%D0%BF#n24
https://www.msp.gov.ua/news/12468.html
https://www.msp.gov.ua/news/12468.html
https://www.msp.gov.ua/news/14715.html
https://www.msp.gov.ua/news/14715.html
https://www.msp.gov.ua/news/16646.html
https://www.msp.gov.ua/news/16646.html
https://www.msp.gov.ua/news/16646.html
https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Bila-Knyga.pdf
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Кількість осіб-
добровольців, які 
отримали статус 
учасника бойових дій 

Джерело: офіційні 
джерела 

Жодних зрушень Жодних зрушень Жодних зрушень 11  Орієнтовна кількість 
добровольців, які можуть 
отримати статус УБД, – 
3000 тис.130 

25 

Кількість 
працевлаштованих 
ветеранів війни, 
зокрема таких, що 
заснували власний 
бізнес 

Джерело: офіційні 
джерела 

За інформацією 
Державної служби 
зайнятості:  

мали статус безробітного 
– 51,8 тис. 

працевлаштовано – 10,1 
тис. (з них 851 особа 
отримала допомогу на 
власний бізнес) 

проходили професійне 
навчання – 3,1 тис.131 

За інформацією Державної 
служби зайнятості:  

мали статус безробітного – 
43,8 тис. 

працевлаштовано – 11,6 
тис. (з них 589 осіб 
отримали допомогу на 
власний бізнес) 

проходили професійне 
навчання – 3,3 тис.132 

За інформацією 
Державної служби 
зайнятості:  

мали статус безробітного 
– 24,7 тис. 

працевлаштовано – 6,9 
тис. (з них 395 осіб 
отримали допомогу на 
власний бізнес) 

проходили професійне 
навчання – 1,8 тис.133 

За інформацією 
Державної служби 
зайнятості:  

мали статус 
безробітного – 24,6 
тис.; 

працевлаштовано – 
7,3 тис; 

проходили 
професійне навчання 
– 1,7 тис.134 

Дані свідчать про кількість 
зменшення учасників АТО, 
які мають статус 
безробітного. Однак 
відсоток 
працевлаштованих 
ветеранів залишається 
низьким 

50 

Кількість ветеранів 
війни та членів їхніх 
сімей, які звернулися й 
отримали медичну та 
психологічну 
реабілітацію 

Джерело: офіційні 
джерела, звіти 
громадських організацій 

послуги з психологічної 
реабілітації отримали 6 
872 особи 

санаторно-курортне 
лікування: перебувало на 
обліку 15 588 осіб  

забезпечено путівками 
4 181 особу 
(Мінсоцполітики)135 

послуги з психологічної 
реабілітації отримали 450 
осіб 

санаторно-курортне 
лікування: перебувало на 
обліку 16 438 осіб  

(Мінсоцполітики)136 
забезпечено путівками 
7898 осіб137 

послуги з психологічної 
реабілітації отримали 
2704 особи  

санаторно-курортні 
послуги отримали 6309 
осіб 

послуги з 
психологічної 
реабілітації отримали 
– 2 278 осіб. 

санаторно-курортні 
послуги отримала 5 
921 особа138 

За даними соціологічного 
дослідження компанії 
KANTAR, лише 56% 
опитаних ветеранів знають 
про програми 
психологічної реабілітації, 
78% ветеранів задоволені 
пільгою. Пільгою щодо 
щорічного медичного 
забезпечення задоволені 
70% опитаних ветеранів, а 

                                                        
130 https://mva.gov.ua/ua/news/ponad-tri-tisyachi-dobrovolciv-nareshti-zmozhut-otrimati-oficijnij-status-uchasnika-bojovih-dij-na-donbasi  
131 https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 
132 Там само. 
133 Там само. 
134 Там само. 
135 https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/budjetu-2018.pdf 
136 Там само. 
137 https://www.msp.gov.ua/content/sanatornokurortne-likuvannya-veteraniv-viyni.html 
138 https://program.kmu.gov.ua/meta/veterani-vijni-povernulisa-do-povnocinnogo-mirnogo-zitta-ta-stali-perevagou-dla-suspilstva-a-ne-jogo-problemou 

https://mva.gov.ua/ua/news/v-minveteraniv-urochisto-vruchili-pershi-posvidchennya-uchasnika-bojovih-dij-predstavnikam-dobrovolchih-pidrozdiliv
https://mva.gov.ua/ua/news/ponad-tri-tisyachi-dobrovolciv-nareshti-zmozhut-otrimati-oficijnij-status-uchasnika-bojovih-dij-na-donbasi
https://www.dcz.gov.ua/analitics/68
https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/budjetu-2018.pdf
https://www.msp.gov.ua/content/sanatornokurortne-likuvannya-veteraniv-viyni.html
https://program.kmu.gov.ua/meta/veterani-vijni-povernulisa-do-povnocinnogo-mirnogo-zitta-ta-stali-perevagou-dla-suspilstva-a-ne-jogo-problemou
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78% опитаних знають про 
існування такої пільги139 

75 

 

Структурні: 225 з 300 (75%) Процесу: 125 з 400 (31%) Результату: 175 з 300 (58%) Загалом – 52,5% 

  

                                                        
139 https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Zvit_Kantar-dlya-YUrSotni.pdf 

https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Zvit_Kantar-dlya-YUrSotni.pdf
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Додаток 21. Захист прав внутрішньо переміщених осіб 

Стратегічна мета:  

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

Очікувані результати:  

● задоволено життєво необхідні потреби внутрішньо переміщених осіб;  
● реалізовано комплексні заходи щодо підтримки та соціальної адаптації громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України;  
● забезпечено реалізацію та захист соціальних прав внутрішньо переміщених осіб, задоволення їх освітніх та інших потреб;  
● створено умови для добровільного повернення внутрішньо переміщених осіб на їх попереднє постійне місце проживання;  
● запроваджуються ефективні механізми сприяння реалізації та відновленню прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;  
● використовуються міжнародно-правові механізми для захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність 
загальнодержавної 
політики інтеграції 
внутрішньо 
переміщених осіб 

Джерело: офіційні 
джерела  

Змін немає 

 

Розпорядженням КМУ від 
15 листопада 2017 р. № 
909-р схвалено Стратегію 
інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб і 
впровадження 
довгострокових рішень 
щодо внутрішнього 
переміщення на період до 
2020 р., спрямовану на 
вирішення державою 
проблеми внутрішнього 
переміщення громадян 
України та його наслідків, 
зокрема приймаючих 
територіальних громад, 
створення ефективних 
інструментів державного 
управління, задоволення 
нагальних і постійних 
потреб ВПО. Утім, Стратегії 
бракує чітких часових 

Розпорядженням КМУ від 
21 листопада 2018 р. № 
944-р. затверджено План 
заходів з реалізації 
Стратегії .  

 

У період з 2018 до 2020 р. 
на виконання цього 
Плану в державному 
бюджеті не було 
передбачено видатків, 
його мали реалізувати в 
рамках бюджетного 
фінансування 
міністерств. Крім того, 
План заходів складено 
таким чином, що навіть 
його повноцінне 
виконання не здатне 
було б вирішити основні 
проблеми ВПО, зокрема, 
питання забезпечення 
житлом, пенсійного та 
соціального 
забезпечення, 
працевлаштування, 

Схвалення Стратегії 
інтеграції ВПО 
відбулося лише 
наприкінці 2017 р., 
Плану заходів до неї – 
наприкінці 2018 р., що 
унеможливило її 
фактичну реалізацію в 
повному обсязі, 
зокрема в частині 
належного 
фінансування 

25 
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рамок і показників 
реалізації  

медичного 
обслуговування  

Нормативно-
правове 
регулювання 
пенсійного та 
соціального 
забезпечення ВПО з 
усуненням 
дискримінаційних 
норм 

Джерело: офіційні 
джерела, звіти 
неурядових 
організацій 

 

8 червня 2016 р. уряд 
прийняв Постанову № 365 
«Деякі питання здійснення 
соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним 
особам», якою 
затверджено два порядки, 
що регулюють 
призначення, відновлення 
та припинення контролю 
за соціальними та 
пенсійними виплатами 
внутрішньо переміщених 
осіб. Порядками 
передбачено періодичну 
перевірку фактичного 
місця проживання ВПО, 
обов’язок повідомляти 
УПСЗН про зміну свого 
місця перебування в 
десятиденний термін, 
додаткові перевірки за 
інформацією СБУ, Мінфіну 
та Держприкордонслужби, 
загальні та особливі умови 
припинення та 
відновлення виплат 
(наприклад, у разі 
скасування довідки ВПО 
відновлення допомоги 
можливе через 6 місяців). 

Застосування цієї 
Постанови мало наслідком 
масові припинення 
соціальних виплат і пенсій 
ВПО, що своєю чергою 

Змін немає. 
Дискримінаційні 
постанови призводять до 
суттєвих порушень, 
включаючи припинення 
виплат, що є єдиним 
джерелом до існування 

За даними МСП України, на 
червень 2018 р. в органах 
ПФУ обліковано 510 тис. 
ВПО, які є отримувачами 
пенсії. У червні 2018 р. 
пенсію виплачено лише 
477 тис. ВПО. 

Від травня 2018 р. 
Верховний Суд у зразковій 
справі № 805/402/18 
вказав на неправомірність 
застосування положень 
Постанови № 365 для 
припинення пенсій і 
соціальних виплат. 

4 липня 2018 р. набула 
чинності Постанова 
Київського апеляційного 
адміністративного суду в 
справі № 826/12123/16, 
якою із вказівкою на 
дискримінаційність і 
неконституційність 
скасовано окремі 
положення Постанови № 
365 та Постанови № 637 
щодо перевірок 
фактичного 
проживання/перебування 
ВПО для отримання 
соціальних виплат. Проте 
сама практика проведення 
перевірок не 
припинилася, а тих осіб, 
які цієї перевірки не 

Окремий порядок 
виплати заборгованості 
не створено, 
заборгованості з пенсій 
та інших соціальних 
виплат ВПО не 
виплачують. Розмір 
виплат, що мають бути 
здійсненими у цій 
категорії справ, 
становить близько 600 
млн грн  

 

Соціальне та пенсійне 
забезпечення щодо 
ВПО надалі 
дискримінаційне. Такі 
обмеження 
(запровадження 
механізмів перевірок 
незастосовних для 
інших категорій, 
користування єдиним 
банком для отримання 
виплат, перевірка 
згідно зі списками 
правоохоронних і 
силових органів)  

0 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/75172804
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75172804
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75172804
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75172804


 

236 
 

призвело до численних 
судових позовів 

 

проходять, позбавляють 
соціальних виплат. 

У квітні 2018 р. уряд 
ухвалив зміни до 
Постанови № 365, 
відповідно до яких має 
існувати спеціальний 
порядок виплати пенсій,  
відновлених після 
припинення  

Нормативно-
правове 
врегулювання 
реалізації виборчих 
прав ВПО 

Змін немає Змін немає Змін немає Виконано 

Прикінцевими та 
перехідними 
положеннями Виборчого 
кодексу внесено зміни 
до Закону України «Про 
Державний реєстр 
виборців», зокрема в 
частині визначення 
виборчої адреси, яка 
може тепер не збігатися 
з адресою 
зареєстрованого місця 
проживання 

Так, статтю 8 Закону про 
Держреєстр доповнено 
новою частиною, згідно з 
якою за мотивованим 
зверненням виборця 
орган ведення Реєстру 
може визначити іншу 
виборчу адресу виборця, 
аніж визначену 
відповідно до 
зареєстрованого місця 
проживання. Для зміни 
виборчої адреси 
виборцю потрібно буде 
надати один з 

Лише наприкінці 2019 
р. було відновлено 
фактичну можливість 
ВПО брати участь у 
місцевих виборах. 
Подібне стало 
можливим завдяки 
включенню відповідних 
положень до 
Виборчого кодексу 
після накладення вето 
Президентом України 

Подібний крок 
надзвичайно важливий 
для ВПО, проте надалі 
залишаються питання 
включення ВПО як 
членів територіальної 
громади, можливості 
користуватися всіма 
інструментами 
локальної демократії 
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документів, що 
підтверджує фактичне 
проживання: довідку 
про взяття на облік 
ВПО, договір оренди 
житла, свідоцтво про 
ведення 
підприємницької 
діяльності або про право 
власності на житло, 
документ, що засвідчує 
перебування виборця у 
шлюбі, родинних 
відносинах або догляд за 
особою, місце 
проживання якої 
зареєстроване 
відповідно до Закону 
України «Про свободу 
пересування та вільний 
вибір місця проживання» 

Закріплення права 
ВПО на доступ до 
безоплатної 
вторинної допомоги 
на законодавчому 
рівні 

 

Виконано 

21.12.2016 р. Закон України 
«Про безоплатну правову 
допомогу» доповнено 
такими суб’єктами права 
на безоплатну вторинну 
правову допомогу: 
внутрішньо переміщені 
особи - на всі види 
правових послуг, 
передбачених частиною 
другою статті 13 цього 
Закону; 

громадяни України, які 
звернулися із заявою про 
взяття їх на облік як 
внутрішньо переміщених 
осіб, – на правові послуги, 

Від 5 січня 2017 р., після 
набрання чинності 
Законом України «Про 
Вищу раду правосуддя», 
яким, зокрема, внесено 
зміни до Закону, 
внутрішньо переміщені 
особи та особи, які 
звернулися із заявою про 
взяття їх на облік як 
внутрішньо переміщених 
осіб, з питань, пов’язаних з 
отриманням довідки про 
взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, 
набули право на 
отримання таких видів 
правових послуг, як: 
здійснення 

- - Право ВПО та осіб, які 
звернулися за 
отриманням довідки 
ВПО (виключно з 
питань, що стосуються 
обліку осіб як ВПО) на 
отримання безоплатної 
правової допомоги, 
було надано ще 
наприкінці 2016 р. 
Подібне безумовно 
позитивно вплинуло на 
реалізацію ВПО своїх 
прав, проте надалі 
залишається 
актуальним питання 
кваліфікованості 
допомоги в категорії 
справ, що стосуються 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n80
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передбачені пунктами 2 і 3 
частини другої статті 13 
цього Закону, з питань, 
пов’язаних з отриманням 
довідки про взяття на 
облік внутрішньо 
переміщеної особи, до 
моменту отримання 
довідки про взяття на 
облік внутрішньо 
переміщеної особи 

представництва 
інтересів у судах, інших 
державних органах, 
органах місцевого 
самоврядування, перед 
іншими особами, 
складання документів 
процесуального 
характеру, тобто право 
на безоплатну вторинну 
правову допомогу 

внутрішнього 
переміщення, особливо 
за умови зміни кадрів 
на місцях 

100 

Рівень життя ВПО 
(дані Міжнародної 
організації з 
міграції) 

Джерело:  
відкриті джерела 

 

Коштів вистачає лише на 

харчування – 40% 

Коштів вистачає лише на 
харчування – 38% 

Змушені заощаджувати 
навіть на харчуванні – 38% 

85 місце в світі (4,3) 

Джерело: 

http://fundforpeace.org/fsi/
country-data/  

 

Коштів вистачає лише на 
харчування – 33% 

Змушені заощаджувати 
навіть на харчуванні – 11% 

90 місце в світі (4,6) 

Джерело: 
http://fundforpeace.org/fsi/
country-data/  

Коштів вистачає лише на 
харчування – 38% 

Змушені заощаджувати 
навіть на харчуванні – 16% 

86 місце в світі 

(4,9) 

Джерело: 

http://fundforpeace.org/fsi/
country-data/  

На липень – серпень 
2019 р. частка 
працевлаштованих ВПО 
становила 47% 

Середньомісячний̆ дохід 
на одного члена 
домогосподарства ВПО 
відчутно нижчий̆ за 
середній̆ показник для 
українських 
домогосподарств (3631 
грн і 5398 грн відповідно) 

Джерело: 

http://iom.org.ua/sites/def
ault/files/nms_round_15_
ukr_screen.pdf  

 

91 місце в світі 

Джерело: 
https://fragilestatesindex.
org  

Попри вжиття 
державою низки 
заходів для 
забезпечення 
належного рівня життя, 
для ВПО такий надалі 
відчутно нижчий, аніж 
для українських 
домогосподарств. 
Подібна оцінка  
базується на підставі 
даних з 
працевлаштування, 
дохідних і видаткових 
частин бюджету, 
забезпеченості житлом 

25 

 

Кількість скарг від 
ВПО до 
Уповноваженого 
ВРУ з прав людини, 

Відсутня інформація 494 

Згідно з даними: 
http://www.ombudsman.g

905 

Згідно з даними: 
http://www.ombudsman.g

Зроблено інформаційний 
запит 

Офіс Уповноваженого 
ВРУ з прав людини 
створив дієвий 
механізм отримання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n83
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n84
http://fundforpeace.org/fsi/country-data/
http://fundforpeace.org/fsi/country-data/
http://fundforpeace.org/fsi/country-data/
http://fundforpeace.org/fsi/country-data/
http://fundforpeace.org/fsi/country-data/
http://fundforpeace.org/fsi/country-data/
http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_15_ukr_screen.pdf
http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_15_ukr_screen.pdf
http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_15_ukr_screen.pdf
https://fragilestatesindex.org/
https://fragilestatesindex.org/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/statistics
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/statistics
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пов’язаних зі 
статусом ВПО 

Джерело: офіційні дані 
Уповноваженого ВРУ з 
прав людини 

 

ov.ua/ua/page/applicant/st
atistics  

ov.ua/ua/page/applicant/st
atistics  

 

скарг ВПО, проте 
заходи реагування у 
переважних сферах 
(зокрема забезпеченні 
належних умов 
проживання) не 
забезпечують 
відновлення 
порушених прав 

Наразі відсутній 
окремий відділ з питань 
ВПО та жителів ТОТ 

Координаційна рада з 
питань прав ВПО при 
Офісі лише починає 
свою роботу  

50 

Бюджетне 
фінансування, 
виділене в рамках 
державних програм 
з інтеграції ВПО 

Джерело: офіційні 
джерела 

Бюджетне фінансування в 
рамках державних 
програм з інтеграції ВПО 
відсутнє 

Бюджетне фінансування в 
рамках державних 
програм з інтеграції ВПО 
відсутнє 

Виділено 17 млн грн у 
рамках субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
вирішення, зокрема, 
житлового питання 
переселенців  

Бюджетне фінансування в 
рамках державних 
програм з інтеграції ВПО 
відсутнє 

Виділено 34 млн грн у 
рамках субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
вирішення, зокрема, 
житлового питання 
переселенців  

Бюджетне фінансування 
в рамках державних 
програм з інтеграції ВПО 
відсутнє 

 

Більш як 3 млрд грн 
Бюджетом передбачено 
на надання щомісячної 
адресної допомоги 
внутрішньо 
переміщеним особам для 
покриття витрат на 
проживання, зокрема на 
оплату житлово-
комунальних послуг 

300 млн грн 
дофінансування 
отримала програма 
«Доступне житло» від 
Держмолодьжитло  

Державна програма з 
інтеграції ВПО не мала 
окремого 
фінансування, що 
суттєво ускладнювало 
виконання окремих 
заходів. Упродовж 
зазначеного періоду 
системним є 
фінансування 
щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо 
переміщеним особам 
для покриття витрат на 
проживання, зокрема 
на оплату житлово-
комунальних послуг (зі 
скороченням у певних 
періодах без 
обґрунтування щодо 
кількості ВПО), 
зростання 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/statistics
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/statistics
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/statistics
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/statistics
https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/dostupne-zhytlo
https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/dostupne-zhytlo
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100 млн грн було 
спрямовано на нову 
кредитну програму 
«Іпотека під 3%» , яка 
лише за кілька днів 
(прийом тривав з 3 до 5 
грудня) зібрала більш як 
6500 заяв від внутрішньо 
переміщених осіб  

Загалом у частині житла, 
бюджетом 2019 року 
було виділено 34 млн 
грн у рамках субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
вирішення, зокрема, 
житлового питання 
переселенців (програма 
«Тимчасового житла»)  

 

фінансування житлових 
програм, проте і надалі 
такі не профінансовано 
в належному обсязі. 
Так, на щомісячну 
адресну допомогу 
щорічно виділяють 
близько/більш як 3 
млрд гривень, тим 
часом коли 
фінансування житлових 
програм, наприклад 
Тимчасового житла, не 
досягає 40 млн (за 
умови 
співфінансування з 
місцевих бюджетів). 

Подібна тенденція, 
включаючи зменшення 
або відсутність 
фінансування, 
зберігається з огляду на 
Державний бюджет 
2020 р. 

25 

Урахування у 
місцевих бюджетах 
видатків на охорону 
здоров’я з 
урахуванням 
кількості ВПО, які 
проживають на 
відповідній 
території 

Джерело: офіційні 
джерела 

    24-2. Тимчасово, до 
повернення населених 
пунктів Донецької та 
Луганської областей під 
контроль державної 
влади, за здійснення 
горизонтального 
вирівнювання 
податкоспроможності 
місцевих бюджетів 
(відповідно до статей 
98 та 99 цього Кодексу) 
та розрахунку 
додаткової дотації на 

https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/uvaha
https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/uvaha
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здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 
закладів освіти та 
охорони здоров’я 
(відповідно до статті 
103-6 цього Кодексу) у 
кількості населення 
додатково враховують 
кількість облікованих 
внутрішньо 
переміщених осіб за 
даними центрального 
органу виконавчої 
влади, що забезпечує 
формування та реалізує 
державну політику у 
сферах соціальної 
політики, трудових 
відносин, соціального 
захисту населення 

75 

Кількість 
внутрішньо 
переміщених осіб, 
які отримали житло 
за державними 
цільовими 
програмами 

Джерело: офіційні 
джерела, 
інформаційні запити 

Програм не 
передбачалось 

Програма «Тимчасового 
житла»:  

придбано 72 квартири в 
Маріуполі, Покровську 
Донецької області для 
надання в тимчасове 
користування терміном на 
рік з можливістю 
продовження 

Програми 
«Держмолодьжитло»: 

програма «Доступного 
житла» – 65 сім’ям було 
надано державну 
підтримку для будівництва 
(придбання) доступного 

Програма «Тимчасового 
житла»:  

придбано 116 квартир у 
Донецькій, Луганській, 
Дніпропетровських 
областях  для надання в 
тимчасове користування 
терміном на рік з 
можливістю продовження 

 

Програма «Тимчасового 
житла»:  

придбано 86 квартир у 
різних регіонах України 
для надання в тимчасове 
користування терміном 
на рік з можливістю 
продовження 

Програми 
«Держмолодьжитло»: 
загалом 782 сім’ї через 
програму «Доступного 
житла», надання 
пільгових іпотечних 
кредитів, інших 

соціальне житло – 0 

Питання забезпечення 
житлом ВПО надалі не 
має системного 
характеру. Реагування 
здійснюється на 
місцевому рівні (через 
виділення окремого 
житла), почато з 
невеликим 
фінансуванням низку 
програм. Зокрема з 
2017 р. у програмах 
«Держмолодьжитло» 
взяло участь загалом 
1055 сімей ВПО; 
Джерело: 
https://www.molod-
kredit.gov.ua/pres-

https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/zhytlove-pytannia-vpo-derzhava-povynna-daty-chesnu-vidpovid
https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/zhytlove-pytannia-vpo-derzhava-povynna-daty-chesnu-vidpovid
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житла через сплату 
частини вартості житла 
Програми для ВПО, які є 
учасниками АТО/ООС – 
надання пільгових 
іпотечних кредитів 

tsentr/novyny/zhytlove-
pytannia-vpo-derzhava-
povynna-daty-chesnu-
vidpovid   

З 2017 до 2020 р. у 
рамках програми 
«Тимчасового житла» 
придбано 271 квартира 
та 2 житлових будинків 
Джерело: відповіді на 
інформаційні запити ГО 
«Громадський холдинг 
“Група впливу”» 
https://www.vplyv.org.u
a/archives/4566  
Соціальне житло – 0 

25 

Пропорція з 
працевлаштування 
ВПО / кількості 
зареєстрованих у 
Центрі зайнятості / 
тих, які пройшли 
перекваліфікацію / 
отримали роботу 

Джерело: звіти 
відповідних 
інституцій, 
інформаційні запити 

Рівень зайнятості ВПО – 
35% 

Рівень зайнятості ВПО – 
46% 

17,4 тис. ВПО отримували 
послуги 

14,8 тис. мали статус 
безробітного 

5,9 тис. 
працевлаштувалися, 
зокрема через ЦПУ та 
самостійно 

з них 1042 особи через 
компенсацію 
роботодавцем витрат на 
оплату праці 

2,1 тис. осіб проходили 
професійне навчання 

1 тис. осіб брали участь у 
громадських та інших 

Рівень зайнятості ВПО – 
48% 

15,8 тис. ВПО отримували 
послуги 

12,6 тис. мали статус 
безробітного 

5,6 тис. 
працевлаштувалися, 
зокрема через ЦПУ та 
самостійно 

з них 1077 осіб через 
компенсацію 
роботодавцем витрат на 
оплату праці 

1,9 тис. осіб проходили 
професійне навчання 

1,4 тис. осіб брали участь у 
громадських та інших 

13,9 тис. ВПО отримували 
послуги 

10,3 мали статус 
безробітного 

4,4 тис. 
працевлаштувалися, 
зокрема через ЦПУ та 
самостійно 

з них 761 особа через 
компенсацію 
роботодавцю витрат на 
оплату праці 

1,4 тис. проходили 
професійне навчання 

1,0 брали участь у 
громадських та ін. 
роботах тимчасового 
характеру  

2015 р. внесено низку 
змін до Закону про 
зайнятість населення, які 
передбачали заходи 
сприяння зайнятості 
ВПО, зокрема: щодо 
компенсації 
транспортних витрат, 
зареєстрованому, 
компенсацію витрат 
роботодавця на оплату 
праці (на рівні не вище 
середнього, 
компенсацію витрат 
роботодавця, який 
працевлаштовує 
зареєстрованих 
безробітних-ВПО. У 
вказаний період 
фіксується зменшення 
кількості 
компенсаційних заходів, 

https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/zhytlove-pytannia-vpo-derzhava-povynna-daty-chesnu-vidpovid
https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/zhytlove-pytannia-vpo-derzhava-povynna-daty-chesnu-vidpovid
https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/zhytlove-pytannia-vpo-derzhava-povynna-daty-chesnu-vidpovid
https://www.molod-kredit.gov.ua/pres-tsentr/novyny/zhytlove-pytannia-vpo-derzhava-povynna-daty-chesnu-vidpovid
https://www.vplyv.org.ua/archives/4566
https://www.vplyv.org.ua/archives/4566
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роботах тимчасового 
характеру  

роботах тимчасового 
характеру  

 

одна з причин яких – 
низька 
поінформованість про 
таку можливість ВПО та 
роботодавців. Загалом 
вжиті державою заходи 
недостатні, оскільки 
основні виклики 
(відсутність посад 
відповідно до 
кваліфікації, необхідність 
перепрофілювання, ін.) 
ці заходи не 
ліквідовують і 

50 

Кількість ВПО, які 
звернулися за 
безоплатною 
вторинною 
правовою 
допомогою / 
кількість ВПО, яким 
надано безоплатну 
вторинну правову 
допомогу 

Джерело: публічна 
інформація 

ВПО не отримували 
допомогу як окрема 
категорія 

У період з 1 січня до 1 
грудня 2017 р. за 
безоплатною вторинною 
правовою допомогою до 
системи БПД звернулися 
4359 внутрішньо 
переміщених осіб і 35 осіб, 
які звернулись із заявою 
про її отримання 

6769 ВПО звернулося за 
отриманням БПД 2020 р.  

Очікується відповідь на 
запит 

 

надалі залишається 
актуальним питання 
кваліфікованості 
допомоги в категорії 
справ, що стосується 
внутрішнього 
переміщення, особливо 
за умови зміни кадрів 
на місцях і 
співвідношення 
кількості до результату 

75 

 
Структурні: 200 з 400 (50%) Процесу: 175 з 400 (44%) Результату: 200 з 300 (67%) Загалом: 52% 
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Додаток 22. Вжиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території України 

Стратегічна мета:  

забезпечення прав і свобод громадян України 

Очікувані результати:  

вжито необхідних заходів для захисту прав і свобод громадян України, в тому числі через доступні двосторонні та багатосторонні міжнародно-правові механізми 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність 
нормативно-
правового 
врегулювання 
механізму реалізації 
прав на пенсійне та 
соціальне 
забезпечення 
громадян Україні, які 
проживають на 
тимчасово окупованих 
територіях  

Джерело: офіційні 
джерела  

Змін немає Змін немає Змін немає 26.11.2019 зареєстровано 
проєкт Закону про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
реалізації права на пенсію 
№ 2083-д і направлено для 
розгляду до Комітетів 
ВРУ140. Проєктом 
пропонувалося 
уніфікувати процедуру 
отримання пенсійних 
виплат для жителів 
тимчасово окупованих 
територій Криму та 
Донбасу, зокрема 
передбачалося, що 

Виплату пенсій для жителів 
Криму здійснюють на 
підставі спеціальних 
положень і нормативно-
правових актів. 
Призначення пенсії 
здійснюють лише після 
отримання паперової 
справи з Криму на підставі 
запиту ПФУ та надання 
особою декларації про 
відсутність громадянства 
РФ і призначення (або 
припинення отримання) 
пенсійних виплат в 
Крим)141 Така процедура 

                                                        
140 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67473 

141 Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, Закон України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, Постанова Правління Пенсійного фонду України «Про органи, що здійснюють виплату пенсії та 
надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» від 07.07.2014  № 13-4, Постанова КМ України «Про затвердження Порядку 
виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» від 2 липня 2014 р. № 234, Порядок подання та 
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою Правління 
Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67473
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виплата пенсії не залежить 
від наявності довідки про 
взяття на облік як 
внутрішньо переміщеної 
особи (далі – ВПО), 
припинення листування з 
державою-агресором 
щодо пересилання 
персональних даних і 
пенсійних справ жителів 
Криму, відновлення 
виплати здійснюють з 
моменту припинення такої 
виплати та ін.  

для кримчан працює 
незалежно від того, має чи 
не має особа довідку про 
взяття на облік як ВПО 

Отримання соціального 
забезпечення можливе 
лише на підставі довідки 
ВПО 

Законопроєкт № 2083-д 
включено до порядку 
денного ВРУ від 04.02.2020. 
Документ не пройшов 
першого читання і його 
повернено на 
доопрацювання через 
необхідність суттєвих 
витрат з бюджету  

0 

Наявність 
нормативно-
правового 
врегулювання 
адміністративної 
процедури визнання 
актів цивільного стану 

Джерело: офіційні 
джерела 

Закон України «Про 
внесення змін до 
Цивільного 
процесуального 
кодексу України щодо 
встановлення факту 
народження або 
смерті особи на 
тимчасово окупованій 
території України» № 
990-VIII від 04.02.2016 

(Цивільний 
процесуальний кодекс 

2017 р. внесено зміни 
до Порядку 
підтвердження факту 
народження дитини 
поза закладом охорони 
здоров’я, 
затвердженого 
постановою КМ України 
від 9 січня 2013 р. № 
9143. Цими змінами 
запроваджено 
процедуру 
підтвердження фактів 
народження дитини на 
території, де органи 
державної влади 

У лютому 2018 р. Верховна 
Рада України прийняла 
Закон України «Про 
особливості державної 
політики із забезпечення 
державного суверенітету 
України на тимчасово 
окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській 
областях»144, положеннями 
якого передбачено, що 
діяльність збройних 
формувань РФ та 
окупаційної адміністрації 
РФ у Донецькій і 
Луганській областях, що 

МТОТ спільно з 
представниками 
національних і 
міжнародних 
правозахисних організацій 
розробили проєкт Закону 
України «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо запровадження 
адміністративної 
процедури державної 
реєстрації фактів 
народження та смерті, які 
відбулися на тимчасово 
окупованих територіях 

Законопроєкт так і не було 
направлено на повторний 
розгляд до уряду у зв’язку 
зі зміною останнього та 
тривалим погодження з 
Міністерством юстиції 
України  

0 

                                                        
 

143 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1004-2017-%D0%BF#n2 
144 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1004-2017-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
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України доповнено  
статтею 257-1)142 

Наказом Міністерства 
юстиції України від 
02.12.2016 № 3447/5 
«Про затвердження 
змін до деяких 
нормативно-правових 
актів Міністерства 
юстиції України з 
питань державної 
реєстрації актів 
цивільного стану» у 
Правилах державної 
реєстрації актів 
громадянського стану 
в Україні, 
затверджених наказом 
Міністерства юстиції 
України від 18.10.2000 
№ 52/5, пункт 8 глави 1 
розділу III доповнено 
новим абзацом другим, 
згідно з яким державна 
реєстрація 
народження на 
підставі рішення суду 
про встановлення 
факту народження на 
тимчасово окупованій 
території України 
проводиться відділом 
державної реєстрації 
актів цивільного стану 
за місцем ухвалення 
рішення суду в день 
надходження копії 

тимчасово не 
здійснюють своїх 
повноважень (в межах 
Донецької та 
Луганської областей). 
Ця процедура 
передбачає 
встановлення факту 
народження 
спеціальними комісіями 
на підставі огляду жінки 
і дитини, можливість 
відрядження лікарів для 
цього на ТОТ, 
проведення ДНК-
експертизи тощо. Ця 
процедура фактично не 
запрацювала, комісії не 
створено 

  

 

суперечить нормам 
міжнародного права, 
незаконна, а будь-який 
виданий у зв’язку з такою 
діяльністю акт недійсний і 
не створює жодних 
правових наслідків, крім 
документів, що 
підтверджують факт 
народження або смерті 
особи на тимчасово 
окупованих територіях у 
Донецькій і Луганській 
областях, які додаються 
відповідно до заяви про 
державну реєстрацію 
народження особи та 
заяви про державну 
реєстрацію смерті особи. 
Фактично ця норма Закону 
означає необхідність 
запровадження 
адміністративної 
процедури, яка 
передбачає, що особа 
звертається до органів 
РАЦС із відповідною 
заявою про державну 
реєстрацію 
народження/смерті особи 
і додає до заяви 
документи, видані на ТОТ. 
Проте це положення не 
поширюється на Крим, 
хоча території Донецької 
та Луганської областей 

України». Проєкт Закону 
повернуто головному 
розробнику на повторне 
погодження. Положення 
проєкту Закону не 
знайшли свого 
погодження в Міністерстві 
юстиції України та не 
передані урядом на 
розгляд до ВРУ 

Міністерство юстиції 
України анонсувало на 
офіційному сайті таку 
інформацію: «Постановою 
Кабінету Міністрів України 
"Про внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 
січня 2013 року № 9”», 
прийнятої на засіданні 
уряду 23 жовтня, 
врегульовано процедуру 
розгляду документів, що 
підтверджують факт 
народження або смерті 
особи на тимчасово 
окупованих територіях 
Донецької та Луганської 
областей»145. Проте 
зазначені зміни не 
опубліковано, їхній зміст 
невідомий 

 

                                                        
142 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/990-19 
145 https://minjust.gov.ua/news/ministry/kabmin-sproschue-reestratsiyu-faktiv-narodjennya-ta-smerti-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/990-19
https://minjust.gov.ua/news/ministry/kabmin-sproschue-reestratsiyu-faktiv-narodjennya-ta-smerti-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah
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такого рішення або 
будь-яким відділом 
державної реєстрації 
актів цивільного стану 
в день її пред’явлення 
заявником 

 

  

також мають статус 
окупованих 

У Міністерстві з питань 
тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо 
переміщених осіб України 
наказом від 3 березня 2018 
р. №25 утворено робочу 
групу з підготовки 
законопроєкту щодо 
вдосконалення процедури 
державної реєстрації актів 
цивільного стану на 
тимчасово окупованих 
територіях, куди також 
входять представники 
Міністерства юстиції 
України та міжнародних 
організацій 

Стан облаштування 
пунктів пропуску до 
Криму та надання 
базових послуг 

Джерело: відкриті 
джерела, відповіді на 
запити про доступ до 
публічної інформації  

 

За офіційними заявами 
представників 
Міністерства з питань 
тимчасово окупованих 
територій та 
внутрішньо 
переміщених осіб (далі 
– МТОТ), проведено 
попередні зустрічі з 
представниками 
організацій-партнерів: 
ОСНА, UNICEF Ukraine, 
ADRA, Premiere 
Urgence Internationale 
(PUI), ICRC, UNHCR для 
погодження 
можливості санітарно-
технічного 

20.03.2017 р. проведено 
робочу нараду у МТОТ 
для погодження 
Покрокового плану 
(дорожня карта) щодо 
будівництва об’єктів 
інфраструктури КПВВ і 
зони сервісного 
обслуговування на 
адміністративному 
кордоні з Кримом. 
Інформації щодо 
будівництва та заходів, 
які мають бути виконані, 
немає, оскільки 
Міністерство 
інфраструктури 
вирішувало питання 

Розпорядженням КМ 
України від 28 березня 
2018 р. № 218-р 
затверджено План заходів, 
спрямованих на 
реалізацію деяких засад 
державної внутрішньої 
політики щодо тимчасово 
окупованої території 
Автономної Республіки 
Крим і Севастополя148. 
Зокрема Планом 
передбачено 
облаштування 
контрольних пунктів 
в’їзду/виїзду в Херсонській 
області та створення 
перед контрольними 

13 липня 2019 р. 
Президент України провів 
нараду у Херсонській 
області та поставив 
завдання провести 
облаштування режимної 
зони до 15.11.2019 р., а 
будівництво сервісних зон 
– до 20.12.2019 р. 
Наприкінці 2019 р. 
фактично почато 
облаштування режимної 
зони та будівництво 
сервісної зони на КПВВ 
«Каланчак» і «Чонгар». 
Виконавцем робіт з 
облаштування визначено 
АТ «Укрзалізниця», якому 

Наприкінці 2019 – початку 
2020 рр. облаштовано 
режимну і сервісну зони 
на КПВВ «Каланчак» і 
«Чонгар». У сервісній зоні 
розташовано автовокзал, 
місця для відпочинку, 
ЦНАП, що є віддаленим 
робочим місцем ЦНАПів, 
які знаходяться у 
наближених населених 
пунктах. Фактично роботу 
ЦНАПів почато у лютому 
2020 р. 

75 

                                                        
148 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2018-%D1%80 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2018-%D1%80
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облаштування та 
надання технічної 
допомоги контрольно-
пропускним пунктам 
в’їзду/виїзду 
«Каланчак», «Чонгар» і 
«Чаплинка» в 
Херсонській області  

щодо включення 
документів і проєктної 
документації з їх 
розбудови до Переліку 
відомостей, які містять 
службову інформацію 
та яким надається гриф 
«Для службового 
користування». Таким 
чином, невідомий зміст 
Плану щодо 
будівництва та заходів, 
які мають бути виконані 

Розпорядженням КМ 
України від 3 квітня 
2017 р. № 275-р 
затверджено План 
пріоритетних дій уряду 
на 2017 рік146. Пунктом 
38 та 39 передбачено 
утворення центрів 
надання 
адміністративних 
послуг та облаштування 
контрольних пунктів 
в’їзду/виїзду в 
Херсонській області на 
адміністративній межі з 
Автономною 
Республікою Крим у 
Херсонській області 
впродовж року. 
Відповідальні за 
виконання МТОТ, 
Херсонська 

пунктами в’їзду/виїзду в 
Херсонській області зон 
сервісного 
обслуговування з 
належними санітарно-
гігієнічними умовами, 
облаштування в таких 
зонах медичних пунктів, 
місць відпочинку тощо. Ці 
заходи повинні були 
виконувати 
Мінінфраструктури, 
Мінфін, Херсонська 
облдержадміністрація, 
Адміністрація 
Держприкордонслужби, 
МТОТ у ІІІ кварталі 2018 р. 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
виділення коштів для 
будівництва тимчасових 
контрольних пунктів в’їзду 
на тимчасово окуповану 
територію України/виїзду з 
неї для автомобільного 
сполучення та зон 
сервісного 
обслуговування перед 
ними» від 4 липня 2018 
року № 584149 (далі – 
Постанова № 584) 
виділено з резервного 
фонду державного 
бюджету 105 983,571 тис. 
грн. Ці кошти мали бути 
використані 2018 р. для 

уряд протокольним 
дорученням (п. 6.2. 
протоколу № 7 від 
18.09.2019) передав функції 
замовника робіт від ДП 
«Укрінтеравтосервіс» 

                                                        
146 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80 

149 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2018-%D0%BF 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2018-%D0%BF
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облдержадміністрація, 
Мінфін, Мін’юст, МВС 

Рішення Ради 
національної безпеки 
та оборони України 
(РНБОУ) від 10.07.2017 
р. «Про посилення 
контролю за в’їздом в 
Україну, виїздом з 
України іноземців та 
осіб без громадянства, 
дотриманням ними 
правил перебування на 
території України»147 
встановлено, що 
Кабінет Міністрів 
України має «вжити 
заходів щодо 
створення в 
установленому порядку 
і забезпечення 
функціонування 
центрів надання 
адміністративних 
послуг поблизу місць 
розташування КПВВ». 
Рішення РНБОУ 
впроваджено в дію 
Указом № 256 
Президента України від 
30.08.2017 р. 

створення належних умов і 
підвищення якості надання 
послуг під час перетину 
громадянами та 
транспортними засобами 
адміністративної межі 
Херсонської області з 
тимчасово окупованою 
територією Автономної 
Республіки Крим і 
Севастополя й уникнення 
загрози здоров’ю, 
санітарному та 
епідеміологічному 
благополуччю населення, 
недопущення виникнення 
медико-біологічних 
надзвичайних ситуацій 
природного характеру 

За інформацією 
Міністерства фінансів 
України, 2018 р. коштів з 
резервного фонду 
державного бюджету не 
виділяли, 
Мінінфраструктури не 
повідомило Міністерство 
фінансів коди економічної 
класифікації видатків, 
відповідні обсяги коштів і 
не надало затверджений 
перелік витрат і заходів, 
пов’язаних з будівництвом 
КПВ «Каланчак» і «Чонгар». 
Використання коштів з 
резервного фонду 
державного бюджету, 
передбачені Постановою 

                                                        
147 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0007525-17 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0007525-17
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№ 584, не можуть бути 
використані 2019 р. 

Прокуратура АР Крим 
порушила кримінальні 
справи за фактом 
зловживання службовим 
становищем посадовими 
особами Міністерства 
інфраструктури України, 
ДП «Укрінтеравтосервіс», 
які вчинили розтрату 
бюджетних коштів, 
виділених для 
облаштування КПВВ 
«Каланчак» і «Чонгар, а 
також за фактом 
зловживання службовим 
становищем посадовими 
особами Каланчацької 
райдержадміністрації та 
Державного агентства 
водних ресурсів України 
щодо використання 
земельних ділянок, які 
планувалося 
використовувати для 
будівництва сервісних зон 
на КПВВ 

Кількість звернень до 
суду щодо 
встановлення факту 
народження/смерті 
тощо/кількість відмов 
суду  

Джерело: офіційні 
джерела 

Офіційна статистика 
відсутня 

Офіційна статистика 
відсутня 

Офіційна статистика 
відсутня 

Офіційна статистика 
відсутня 

За оцінками міжнародних і 
національних неурядових 
організацій, наприклад, 
лише 13,5% народжених у 
Криму після 2014 р. мають 
свідоцтво про народження 
українського зразка 

0 

Кількість справ, 
порушених Україною в 
міжнародних 

У вересні 2016 р. 
Україна ініціювала 
арбітражне 

Україна подала до 
ЄСПЛ два великі 
доповнення. Одне 

10 серпня 2018 р. Україна 
подала до Європейського 
суду з прав людини 

Велика палата 
Європейського суду з 
прав людини 11 вересня 

За результатами розгляду 
заяви від 10.08.2018 р., 
рішенням ЄСПЛ РФ 
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інстанціях щодо 
захисту прав осіб, які 
проживають на 
тимчасово окупованій 
території 

Джерело: офіційні 
джерела 

провадження у зв’язку 
з порушеннями Росією 
Конвенції ООН з 
морського права 1982 
р. 

стосується захоплення 
Криму, інше – початку 
агресії на Донбасі 

16.01.2017 р. Україна 
подала позов до 
Міжнародного суду 
ООН (МС) щодо 
порушень Росією двох 
міжнародних конвенцій 
– Міжнародної 
конвенції про боротьбу 
з фінансуванням 
тероризму 1999 р. і 
Міжнародної конвенції 
про ліквідацію всіх 
форм расової 
дискримінації 1965 р. 

міждержавну скаргу щодо 
українських політв’язнів 
Кремля150 

Заяви подано у 2014 та 
2015 рр. і об’єднано судом: 

- міждержавні справи 
«Україна проти Росії» за 
заявою № 20958/14 та 
«Україна проти Росії (IV)» за 
заявою № 42410/15 в одну 
– «Україна проти Росії 
(щодо Криму)» за № 
20958/14 щодо тимчасово 
окупованої території АР 
Крим; 

 - міждержавні справи 
«Україна проти Росії (V)» за 
заявою № 8019/16 та - 
«Україна проти Росії (VI)» за 
заявою № 70856/16 в одну 
– «Україна проти Росії 
(щодо Східної України)» за 
№ 8019/16 щодо подій на 
Донбасі 

21.06.2018 уряд України 
звернувся до 
Європейського суду у 
порядку Правила 39 
Регламенту 
Європейського суду в 
інтересах політичного 
в’язня Олега Сєнцова. Уряд 
України звертався до 
Європейського суду з 
клопотанням про надання 
уряду Росії термінових 

провела слухання у справі 
«Україна проти Росії 
(Крим)»  

7.01.2019 уряд України 
подав міждержавну заяву 
№ 55855/18 до РФ щодо 
порушення прав 
захоплених українських 
військовослужбовців ВМС 
ЗСУ 

Україна надала додаткові 
пояснення щодо 
юрисдикції МС розглядати 
справу. Під час слухань у 
червні, листопаді 2019 р. 
Міжнародний суд ООН 
визнав, що має 
юрисдикцію розглядати 
справу «Україна проти 
Росії» 

зобов’язано до 5 вересня 
надати інформацію щодо 
стану здоров’я цих 
політв’язнів, яке медичне 
обслуговування їм 
надавали та чи надається 
таке обслуговування зараз 

РФ має також надавати 
інформацію стосовно 
політичних в’язнів, у 
доступі до яких вона з 
вигаданих причин 
відмовляла українським 
консулам, Уповноваженій 
ВРУ з прав людини та 
іншим представникам 
Української держави та 
активістам 

На розгляді в ЄСПЛ 
перебуває 5 заяв: 

1. «Україна проти Росії 
(щодо Криму)» про 
порушення прав людини 
на території АР Крим 
внаслідок анексії 
Російською Федерацією 

2. «Україна проти Росії 
(щодо Донбасу)» про 
порушення прав людини 
на окремих територіях 
Донецької та Луганської 
областей 

3. «Україна проти Росії» 
щодо фактів викрадення 
на території Донецької та 

                                                        
150 http://terjust.gov.ua/wp-content/uploads/2016/05/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2018.pdf 

http://terjust.gov.ua/wp-content/uploads/2016/05/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2018.pdf
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вказівок щодо утримання 
від вжиття будь-яких дій, 
які становитимуть загрозу 
для життя і здоров’я  
О. Сєнцова, надання 
представникам України, 
зокрема Уповноваженому 
Верховної Ради України з 
прав людини, доступу до 
нього, а також інформації 
щодо стану його здоров’я 

28.11.2018 уряд України у 
зв’язку з агресією 
Російської Федерації в 
Азовському морі та 
захопленням 
представниками ФСБ 
Російської Федерації трьох 
українських кораблів ВМС 
з командою 25.11.2018 у 
Керченській протоці, уряд 
України подав клопотання 
про надання відповідно до 
Правила 39 Регламенту 
Європейського суду з 
прав людини уряду РФ 
вказівок щодо 
забезпечення 
конвенційних прав 
захоплених моряків та їх 
повернення до України. 
29.11.2018 Європейський 
суд, розглянувши 
клопотання України, 
зобов’язав РФ до 
03.12.2018 надати 
інформацію щодо 
захоплення українських 
моряків, юридичних 
підстав їхнього утримання, 

Луганської областей дітей-
сиріт і дітей-інвалідів 
представниками 
терористичних угрупувань 
«ДНР» і «ЛНР» та їх 
незаконного або 
фактичного переміщення 
на територію Росії 

4. «Україна проти Росії» 
щодо порушення Росією 
прав українських 
політичних в’язнів 

5. Міждержавна заява № 
55855/18 до РФ щодо 
порушення прав 
захоплених у Керченській 
протоці 2018 р. 
українських 
військовослужбовців ВМС 
ЗСУ 

50 
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а також щодо стану 
здоров’я та медичної 
допомоги, яка їм надається. 
Європейський суд 
встановив дату 07.01.2019 
як крайній термін для 
подання урядом України 
повноцінної міждержавної 
заяви 

Кількість виданих 
свідоцтв в Україні про 
народження та смерть 
осіб у Криму 

Джерело: інформаційний 
запит, звіти відповідних 
інституцій 

 

2019 2654 3095 1642 (на червень 2019 р.)  
Є інформація про 
народження, внесла її. 
Щодо народження і смерті 
направлено запит у 
Міністерство юстиції, 
відповіді поки що немає 

У моніторингу наведено 
цифри про видані 
свідоцтва про народження 
на підставі рішення судів 

За оцінками міжнародних і 
національних неурядових 
організацій, лише 13,5% 
народжених у Криму після 
2014 р., мають свідоцтво 
про народження 
українського зразка151. 
Окрім того, незважаючи на 
пряму вказівку у 
законодавстві, не 
розроблено 
адміністративної 
процедури підтвердження 
фактів народження та 
смерті на ТОТ 

0 

 

Структурні: 0 з 200 (0 %) Процесу: 75 з 200 (37,5%) Результату: 50 з 200 (25%) Загалом: 21% 

  

                                                        
151 https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/nekontrolovani.html 

https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/nekontrolovani.html
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Додаток 23. 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 повноваження 

Стратегічна мета: 

забезпечення реалізації та захисту прав громадян України 

Очікувані результати: 

● задоволено життєво необхідні потреби громадян України, які проживають у відповідних населених пунктах Донецької і Луганської областей; 
● створено належні умови для відновлення соціальних виплат таким громадянам і вжито заходів щодо забезпечення їх прав на охорону здоров'я та освіту; 
● забезпечено безпечні умови для добровільного переселення таких громадян в інші регіони України; 
● відновлено доступ таких громадян до правосуддя, забезпечено розслідування злочинів, вчинених у відповідних населених пунктах Донецької і Луганської 

областей. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментарі 

Ухвалення 
законодавства та 
запровадження засад 
перехідного 
правосуддя 

Джерело: офіційні 
джерела 

Немає прогресу 

 

 

Немає прогресу Немає прогресу Відповідно до Указу 
Президента України від 
17.10.2019 № 758/2019 
напрацювання пропозицій 
щодо концепції перехідного 
правосуддя покладено на 
Представництво 
Президента України в 
Автономній Республіці Крим 

Ані Стратегія, ані План її реалізації не містять 
жодного слова про перехідне правосуддя (ПП). 
Перехідне правосуддя – порівняно нове 
поняття для українського законодавства. Якщо 
розуміти ПП доволі широко (як весь спектр 
юридичних і неюридичних заходів, 
запровадження яких сприяє переходу 
суспільства від війни до миру), то можна 
сказати, що будь-який законодавчий акт, який 
допомагає мінімізувати негативні наслідки 
конфлікту, може бути частиною перехідного 
правосуддя. Утім, якщо говорити про конкретні 
НПА, які б визначали, що є перехідним 
правосуддям і які основні кроки має вжити 
держава для переходу від війни до миру, то 
таких НПА прийнято не було 

Влітку 2019 р. утворено робочу групу з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у 
Комісії з питань правової реформи при 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758/2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758/2019
https://www.president.gov.ua/documents/5842019-28949
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Президентові України, одне із завдань якої – 
розробка національної моделі перехідного 
правосуддя. Наразі цю модель не ухвалено 

0 

Наявність 
нормативно-
правового 
врегулювання 
механізму щодо 
реалізації прав на 
пенсійне та соціальне 
забезпечення 
громадян Україні, які 
проживають на 
тимчасово 
окупованих 
територіях (ТОТ) 

Джерело: офіційні 
джерела 

8 червня 2016 р. 
Кабінет Міністрів 
України прийняв 
Постанову №365. 
Попри те , що 
формально вона 
стосувалася тільки 
внутрішньо 
переміщених осіб 
(ВПО), постанова 
значним чином 
вплинула на 
мешканців ТОТ. 
Причиною цього 
стала відсутність 
механізму виплати 
пенсій та 
здійснення інших 
соціальних виплат 
мешканцям 
окупованих 
територій без 
отримання ними 
довідки про взяття 
на облік ВПО152 

Змін немає Набула чинності 
Постанова 
Окружного 
адміністративног
о суду міста 
Києва від 
29.06.2017  
№ 826/12123/16, 
відповідно до 
якої частину 
Постанови КМУ 
№ 365 визнано 
дискримінаційно
ю та скасовано. 
Зокрема 
скасовано 
положення про 
можливість 
перевірки місця 
проживання ВПО 
як контролю за 
виплатами 

 

У листопаді 2019 р. у 
парламенті зареєстровано 
проєкт Закону «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
реалізації права на пенсію» 
(реєстр. 2083-д). Він 
передбачає створення 
механізму виплати пенсії 
мешканцям ТОТ, а також 
додаткові механізми захисту 
права на пенсію цієї 
категорії громадян  

Особи, які проживають на ТОТ і мають право 
на отримання пенсії на підконтрольній уряду 
України території, змушені реєструватися  як 
ВПО для можливості отримання пенсії. Тому на 
них поширюється дія статті 12 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», а саме – умови скасування 
довідки про взяття на облік ВПО у разі тривалої 
відсутності на підконтрольній уряду України 
території. Саме тому пенсіонери, які 
проживають на ТОТ, мусять регулярно 
перетинати лінію зіткнення, проходити 
ідентифікацію та верифікацію для того, щоб 
продовжувати отримувати пенсію, виплати якої 
гарантує Конституція України. Для 
маломобільних осіб, які проживають на ТОТ, не 
створено жодних процедур, які б дозволяли їм 
отримувати належні їм виплати, зокрема пенсії. 
Наразі важко оцінити, про яку кількість осіб 
ідеться, але, за даними ПФУ, жодного разу за 
виплатою пенсії від початку конфлікту не 
звернулася 121,1 тис. пенсіонерів, 
зареєстрованих на нині окупованих територіях 
Донецької та Луганської областей 

- 75 

Площа розмінованої 
території в Донецькій 
і Луганській областях 

Джерело: офіційні 
джерела 

На 1 лютого 2020 р. розмінувано (очищено) територій з початку ведення бойових дій: 

• Збройні сили України – 4671,495 га 
• Державна спеціальна служба транспорту – 698,00 га 

За оцінками Міністерства оборони України, 
приблизна площа замінованої території 
Донбасу, підконтрольної уряду України, – це 
приблизно 700 тис. га: близько 560 тис. у 

                                                        
152 Відповідно до Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2123805-17#n15
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67473
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67473
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67473
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67473
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• Державна служба України з надзвичайних ситуацій – 29 820,00 га153 

Під загальною координацією Міністерства оборони України (відповідно до Плану заходів 
з організації робіт гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та 
Луганської областей) неурядовими організаціями з початку проведення робіт виконано 
такі заходи: 

• «The HALO Trust»: ідентифіковано 81 небезпечна ділянка загальною площею 
1904,435 га, з них очищено 464,0722 га 

• DDG: ідентифіковано 31 небезпечну ділянку загальною площею 1141,8 га, з 
них очищено 19,3 га 

• FSD: ідентифіковано 22 небезпечні ділянки загальною площею 413,43 га, з них 
очищено 36,8 га 

• Демінінг Солюшнс: ідентифіковано 3 небезпечні ділянки загальною площею 
156,9 га, з них очищено 47,7 га154 

Донецькій області й майже 120 тис. га на 
Луганщині155 

2018 р. Верховна Рада України ухвалила Закон 
України «Про протимінну діяльність в Україні», 
який визначає правові та організаційні засади 
здійснення протимінної діяльності в Україні та 
особливості державного регулювання у 
відповідній сфері. У рамках реалізації плану дій 
із впровадження Ініціативи «Партнерство 
"Відкритий Уряд"» у 2018–2020 роках, 
затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів від 18 грудня 2018 р. № 1088-р, 
Міністерство оборони України за сприяння 
Женевського міжнародного центру 
гуманітарного розмінування та Координатора 
проєктів ОБСЄ в Україні розробило 
Інтерактивну карту територій, забруднених 
мінами та вибухонебезпечними предметами156 

50 

Стан облаштування  
КПВВ у частині 
надання базових 
послуг 

Джерело: офіційні 
джерела та інформація 
з відкритих джерел 

Кількість перетинів 
за 2016 р. – 8,57 млн 

Гуманітарні 
партнери надають 
додатковімедичні 
послуги. Зокрема 
встановлено пункти 
першоїдопомоги на 
КПВВ 
«Новотроїцьке» та 
«Майорськ»; на КПВВ 

Кількість перетинів 
за 2017 р. – 11,84 млн 
(приблизно 25 500 
унікальних 
перетинів щодня) 

Умови очікування на 
КПВВ залишаються 
незадовільними. 
КПВВ потребують 
поліпшення 
санітарного стану, 

Кількість перетинів 
за 2018 р. – 13,63 млн 
(приблизно 38 000 
перетинів щодня) 

На листопад 2018 р. 
відбулося почате в 
серпні 2018 р. 
комплексне 
облаштування КПВВ 
«Мар’їнка» та 
«Станиця 

Кількість перетинів 
за 2018 р. – 13,93 
млн159 

Реконструкція 
мосту на КПВВ 
«Станиця 
Луганська» 
офіційно була 
завершена 20 
листопада 
Реконструйований 

Загальна протяжність лінії зіткнення становить 
427 км. Для її перетину облаштовано п’ять КПВВ 
(чотири – у Донецькій області, один – у 
Луганській). Водночас кількість КПВВ не 
збільшується, а в Луганській області продовжує 
функціонувати лише один пішохідний пункт 
пропуску «Станиця Луганська», кількість 
перетинів лінії розмежування щорічно 
збільшується. До всього мінімум кожна друга 
особа, яка перетинає КПВВ, старше 60 років161. 
Така ситуація зберігається, зокрема, через 

                                                        
153 За даними ДСНС України від вибухонебезпечних предметів було очищено (за роками): 2016 – 6 183 га, 2017 – 5 730 га, 2018 – 4 287 га, 2019 – 3 176 га на території Донецької та Луганської областей, 
https://www.dsns.gov.ua/ua/Analiz-vikonannya-robit-schodo-ochischennya-teritoriyi-Ukrayini-vid-vibuhonebezpechnih-predmetiv-po-rokah.html. 

154 http://www.mil.gov.ua/diyalnist/protiminna-diyalnist/koordinacziya-protiminnoi-diyalnosti.html  
155 http://www.mil.gov.ua/news/2019/09/25/blizko-700-tisyach-gektariv-donbasu-zaminovano/  
156 http://www.mil.gov.ua/diyalnist/protiminna-diyalnist/interaktivna-karta-teritorij-zabrudnenih-minami-ta-vibuhonebezpechnimi-predmetami.html  

159 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTU4ODVjYTktNjk3ZC00N2E5LTlkNTQtYzk3ZTYzNzliYjk4IiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9 
161 https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Advocacy_UN-Briefing-Note-Freedom-of-movement_en.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2642-19
https://mod-ukr.imsma-core.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d1fc9330a4964cc793dac7894c725fa3
https://mod-ukr.imsma-core.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d1fc9330a4964cc793dac7894c725fa3
https://www.dsns.gov.ua/ua/Analiz-vikonannya-robit-schodo-ochischennya-teritoriyi-Ukrayini-vid-vibuhonebezpechnih-predmetiv-po-rokah.html
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/protiminna-diyalnist/koordinacziya-protiminnoi-diyalnosti.html
http://www.mil.gov.ua/news/2019/09/25/blizko-700-tisyach-gektariv-donbasu-zaminovano/
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/protiminna-diyalnist/interaktivna-karta-teritorij-zabrudnenih-minami-ta-vibuhonebezpechnimi-predmetami.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTU4ODVjYTktNjk3ZC00N2E5LTlkNTQtYzk3ZTYzNzliYjk4IiwidCI6IjdhNTE3MDMzLTE1ZGYtNDQ1MC04ZjMyLWE5ODJmZTBhYTEyNSIsImMiOjh9
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Advocacy_UN-Briefing-Note-Freedom-of-movement_en.pdf
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«Майорськ» (не 
підконтрольна уряду 
територія) у 
черговому режимі 
працює карета 
швидкої допомоги. 
Гуманітарні 
партнери 
забезпечують 
роботу пунктів 
обігріву, надають 
електрогрілки та 
питну воду, 
обслуговують 
вбиральні, роздають 
гарячі напої, основні 
продукти 
харчування, плащі та 
чоботи157  

 

регулярного 
очищення туалетів. 
Не забезпечено 
також доступ до 
питної води. 
Фактично відсутнє 
регулярне 
транспортне 
сполучення до КПВВ 

 

 

Луганська», триває 
облаштування КПВВ 
«Гнутове» та 
«Новотроїцьке». 
Після облаштування 
на КПВВ значно 
поліпшилися умови 
очікування 
(облаштовано 
опалювані 
термінали, навіси, 
туалети), проте на 
усіх КПВВ відсутні 
належним чином 
облаштовані укриття 
для цивільного 
населення, системи 
сповіщення, а також 
пункти медичного 
обслуговування та 
медичні працівники 

Відповідно до даних 
UN OCHA, 
щонайменше 50 осіб 
померло або тяжко 
поранено 2018 р. під 
час перетину лінії 
зіткнення158 

міст залишається 
виключно 
пішохідним; утім, 
стверджують, що 
автомобіль 
швидкої допомоги 
або 
малогабаритний 
автомобіль 
зможуть проїхати 
за потреби. ГМ 
«Проліска» почав 
безоплатне 
перевезення 
найбільш 
вразливих 
категорій 
населення між 
«нульовим» 
блокпостом і КПВВ 
«Станиця 
Луганська» на двох 
електрокарах, 
наданих УВКБ 
ООН160 

Крім того, на КПВВ 
відкрито мобільні 
відділення ПАТ 
«Ощадбанк» 

необхідність проходження регулярної 
ідентифікації отримувачами пенсій, які 
постійно проживають на ТОТ 

Велике навантаження на КПВВ провокує появу 
черг, які разом з відсутністю належного 
обладнання КП (зокрема санітарно-гігієнічного, 
обладнання місцями для відпочинку та ін.) 
призводять до необхідності регулярного 
надання медичної допомоги особам, які 
перетинають КПВВ. Залишається актуальним 
питання визначення балансоутримувача всіх 
КПВВ через лінію розмежування. Без цього 
належне утримання та обладнання КПВВ 
неможливе. 

25 

Кількість вступників з 
окупованих територій 
Донецької та 
Луганської областей  

Кількість вступників 
через освітні центри 
«Донбас-Україна» – 
855  

Кількість вступників 
через освітні центри 
«Донбас-Україна» – 
1346 

Кількість вступників 
через освітні центри 
«Донбас-Україна» – 
1522162 

Кількість 
вступників через 
освітні центри 

21 червня 2016 р. прийнято Наказ МОН № 697 
«Про затвердження Порядку прийому для 
здобуття вищої та професійно-технічної освіти 
осіб, місцем проживання яких є територія 
проведення антитерористичної операції (на 

                                                        
157 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_snapshot_checkpoints_20170214_ua_0.pdf  

158 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_snapshot_checkpoints_20190114.pdf 

160 https://r2p.org.ua/monitoryngovyj-zvit-peretyn-liniyi-rozmezhuvannya-cherez-kpvv-lystopad-2019-roku-2/ 
162 https://mon.gov.ua/ua/news/za-3-roki-kilkist-vstupnikiv-z-okupovanih-teritorij-cherez-osvitni-centri-krim-ukrayina-i-donbas-ukrayina-zrosla-majzhe-vdvichi 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0907-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0907-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0907-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0907-16
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_snapshot_checkpoints_20170214_ua_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_humanitarian_snapshot_checkpoints_20190114.pdf
https://r2p.org.ua/monitoryngovyj-zvit-peretyn-liniyi-rozmezhuvannya-cherez-kpvv-lystopad-2019-roku-2/
https://mon.gov.ua/ua/news/za-3-roki-kilkist-vstupnikiv-z-okupovanih-teritorij-cherez-osvitni-centri-krim-ukrayina-i-donbas-ukrayina-zrosla-majzhe-vdvichi
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Джерело: офіційні 
джерела та інформація 
з відкритих джерел 

 

Дані щодо загальної 
кількості вступників 
з ТОТ відсутні 

 

 

 

Дані щодо загальної 
кількості вступників 
з ТОТ відсутні 

 

Дані щодо загальної 
кількості вступників 
з ТОТ відсутні 

 

«Донбас-Україна» – 
1600 

 

Дані щодо 
загальної кількості 
вступників з ТОТ 
відсутні 

період її проведення)». Цей Порядок визначив 
особливості проходження державної 
підсумкової атестації, отримання документа 
державного зразка про загальну середню 
освіту та прийому на навчання до вищих і 
професійно-технічних навчальних закладів для 
осіб, місцем проживання яких є територія 
проведення антитерористичної операції (на 
період її проведення), територія здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки 
та оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій і 
Луганській областях (на період їх здійснення), 
територія населених пунктів на лінії зіткнення, 
із наданням можливості вступати до тимчасово 
переміщених закладів вищої освіти, а також 
закладів вищої освіти, розташованих на 
території Луганської та Донецької областей (де 
здійснюють свої повноваження відповідні 
військово-цивільні адміністрації). Цим наказом 
створено освітні центри «Донбас-Україна», 
яких наразі налічується 41. Утім, майже всі вони 
територіально розташовані в Донецькій і 
Луганській областях, частина з них не має 
належної матеріально-технічної бази, 
гуртожитків та ін.  

25 

Кількість справ, 
порушених Україною 
в міжнародних 
інстанціях щодо 
захисту прав осіб, які 
проживають на 
тимчасово 
окупованих 
територіях Донецької 
та Луганської 
областей 

Дві міждержавні 
справи в ЄСПЛ:   

- Україна проти Росії 
(II) № 43800/14 щодо 
викрадення дітей на 
Донбасі та їх 
вивезення до Росі. 

- Україна проти Росії 
(V) № 8019/16 щодо 

16 січня 2017 р. 
подала до 
Міжнародного суду 
ООН позов проти 
Росії щодо 
порушення 
Конвенції про 
заборону 
фінансування 
тероризму та 
Конвенції про 
заборону расової 
дискримінації 

Немає змін щодо 
кількості справ 

Немає змін щодо 
кількості справ 

 

8 листопада 

Міжнародний суд 
ООН визнав 
наявність своєї 
юрисдикції 
розглядати позов 
України проти 
Росії 

Міждержавні справи проти Росії були 
ініційовані Україною в ЄСПЛ, Міжнародному 
Суді ООН. Крім того, держава Україна і 
громадські організації постійно передають до 
Офісу Прокурора МКС  інформацію про воєнні 
злочини і злочини проти людяності, які були 
вчинені під час конфлікту. З боку держави  ці 
справи курують різні міністерства і відомства 
(Міністерство юстиції, Міністерство 
закордонних справ, Генеральна прокуратура 
України)  

100 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0907-16
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Джерело: офіційні 
джерела 

подій на Сході 
України163 

 

Заява України до 
Міжнародного 
Кримінального Суду 
щодо подій в Криму 
та на Сході (2015)164 

 

(Application of the 
International 
Convention for the 
Suppression of the 
Financing of 
Terrorism and of the 
International 
Convention on the 
Elimination of All 
Forms of Racial 
Discrimination 
(Ukraine vs Russian 
Federation)165 

Кількість виданих 
свідоцтв в Україні про 
народження та смерть 
осіб на тимчасово 
окупованій території 
Донецької та 
Луганської областей 

Свідоцтв про 
народження – 9818, 
свідоцтв про смерть 
– 10 380 

 

Свідоцтв про 
народження – 11 
125, свідоцтв про 
смерть – 14 998 

 

Свідоцтв про 
народження – 11 
254, свідоцтв про 
смерть – 20 344 

Свідоцтв про 
народження – 11 
359, свідоцтв про 
смерть – 24 126 

Від 2016 р. в Україні діє спрощена судова 
процедура щодо встановлення фактів 
народження та смерті на тимчасово 
окупованих територіях (відповідні зміни166 до 
Цивільного процесуального Кодексу внесено 
4 лютого 2016 р.). Хоча процедура передбачає 
і невідкладний розгляд судом заяви про 
встановлення фактів, і негайне виконання 
ухваленого рішення, і більш гнучке визначення 
підсудності, все ж вона залишається доволі 
складною і вартісною. До того ж План заходів з 
реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини на період до 2020 року передбачав 
розроблення із залученням неурядових 
організацій і міжнародних експертів з 
урахуванням міжнародного досвіду (Молдови) 
та подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України проєкту закону про внесення змін до 
Закону України «Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану», передбачивши 
запровадження адміністративної процедури 
державної реєстрації актів цивільного стану, 

                                                        
163 https://echr.coe.int/Documents/InterState_applications_ENG.pdf?fbclid=IwAR21v4RhVo4x5PluUGt76XmmwJXZEdSFK3uqv-ZuXPNvU-cYY_GcSKT62cc  
164 https://zmina.info/ru/news-ru/ukrajina_viznala_jurisdikciju_mizhnarodnogo_kriminalnogo_sudu/  
165 International Court of Justice website https://www.icj-cij.org/en/case/166  
166 Закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України» від 04.02.2016 
№ 990-VIII. 

https://echr.coe.int/Documents/InterState_applications_ENG.pdf?fbclid=IwAR21v4RhVo4x5PluUGt76XmmwJXZEdSFK3uqv-ZuXPNvU-cYY_GcSKT62cc
https://zmina.info/ru/news-ru/ukrajina_viznala_jurisdikciju_mizhnarodnogo_kriminalnogo_sudu/
https://www.icj-cij.org/en/case/166


 

260 
 

якщо такі акти відбулися на тимчасово 
окупованій території України (ІІ квартал 2016 
р.). Цей захід не виконано навіть після 
ухвалення у січні 2018 р. Закону України «Про 
особливості державної політики із 
забезпечення державного суверенітету 
України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях», який у 
статті 2 прямо передбачає, що документи про 
народження та смерть, видані де-факто владою 
на тимчасово окупованих територіях, 
додаються відповідно до заяви про державну 
реєстрацію народження особи та заяви про 
державну реєстрацію смерті особи 

50 

Кількість вироків за 
злочини, вчинені у 
відповідних 
населених пунктах 
Донецької та 
Луганської областей 

 

 

Кількість 
кримінальних 
правопорушень, 
вчинених на ТОТ 
Луганської області, – 
486 

Кількість 
кримінальних 
правопорушень, 
вчинених на ТОТ 
Луганської області, – 
201 

 

Очікується 
відповідь на запит 

Злочинність на ТОТ фактично залишається 
безкарною. Багато справ розглядають у 
заочному провадженні, оскільки підозрювані 
(підсудні) перебувають на неконтрольованих 
урядом України територіях. Водночас, за 
даними слідчого управління ГУ НП в Донецькій 

області, за період з 1.04.2014 до 30.06.2018 р. до  
РДР внесено відомості про 7341 кримінальне 
правопорушення з позначкою 
«Правопорушення, пов’язане з проведенням 
антитерористичної операції», з яких розкрито 
245 злочинів. Загальна кількість кримінальних 
правопорушень, учинених на окупованій 
території Луганської області за період з квітня 
2014 р. – перше півріччя 2018 р., становить 
2699. До суду направлено 129 обвинувальних 
актів167 

25 

 

                                                        
167 https://jfp.org.ua/system/reports/files/123/uk/Crimes_UKR_compressed.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
https://jfp.org.ua/system/reports/files/123/uk/Crimes_UKR_compressed.pdf
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Структурні: 75 з 200 (0%) Процесу: 100 з 300 (33%) Результату: 75 з 200 (38%) Загалом: 14% 

  



 

262 
 

Додаток 24. Звільнення заручників і відновлення їхніх прав 

Очікувані результати:  

● створено ефективну систему звільнення заручників 
● забезпечено право звільнених осіб на першочергове одержання медичної і правової допомоги; 
● створено дієву систему соціальної, у тому числі психологічної, реабілітації звільнених осіб та членів їх сімей; 
● проведено ефективне розслідування злочинів, пов’язаних із викраденням людей, захопленням заручників. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Наявність нормативно-
правового 
врегулювання статусу 
заручника168, порядку 
звільнення, отримання 
медичної та 
психологічної 
допомоги і компенсації 

Джерело: офіційні 
джерела 

Немає даних Немає даних Немає даних Розроблено проєкт Закону 
України «Про соціальний і 
правовий захист осіб, 
позбавлених свободи 
внаслідок збройної агресії 
проти України», схвалений 
на засіданні робочої групи з 
питань реінтеграції Донбасу 
та Криму Комісії з питань 
правової реформи при 
Президентові України та 
зараз перебуває на 
опрацюванні в Офісі 
Президента України для 
подальшого внесення до 
парламенту України 

0 

Кількість незаконно 
позбавлених волі і 
заручників на 
тимчасово окупованих 
територіях і за їх 
межами 

Джерело: офіційні 
джерела 

   258 осіб на грудень 
2019 р. Україна 
розшукує на території 
ОРДЛО як зниклих 
безвісти 

На лютий 2020 р. на 
території РФ 83 
громадянина України 
засуджені або перебувають 
на стадії досудового 
розслідування за 
політичними 
звинуваченнями 

Кількість незаконно 
позбавлених волі та 
заручників на тимчасово 
окупованих територіях і за 
їхніми межами, незважаючи 
на неодноразові обміни, не 
має тенденції до сталого 
зниження, постійно до цієї 

                                                        
168 В даному випадку термін «заручники» охоплює осіб, незаконно позбавлених волі на тимчасово окупованих територіях та за межами України, через свої політичні переконання, пов’язаних з 
конфліктом на сході України та анексією Криму 
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На лютий 2020 р. Україна 
запитувала для проведення 
процедури одночасного 
звільнення 168 осіб з 
території ОРДО, 46 осіб з 
території ОРЛО. Однак ці 
цифри постійно змінюються 
з огляду на триваючий 
конфлікт і переслідування з 
політичних мотивів 
громадян України, які 
проживають на 
непідконтрольній території 
Донецької та Луганської 
областей  

цифри додаються нові 
кейси 

25 

Кількість звільнених 
українських заручників 

Джерело: офіційні 
джерела 

   На грудень 2019 р. 
звільнено з місць несвободи 
на території РФ 35 громадян 
України, зокрема 24 моряків, 
незаконно утримуваних РФ 

На грудень 2019 р. 
звільнено з місць несвободи 
на території ОРДЛО 80 осіб 
(переміщено на 
підконтрольну Україні 
територію 76 осіб, 4 особи 
виявили бажання 
залишитися на території 
ОРДО) 

Прогрес у цьому напрямі є, 
але він несталий і залежний 
від політичних чинників 

50 

Відсоток тих, хто 
отримав допомогу 
(фінансову + 
реабілітацію) 

Джерело: офіційні 
джерела 

Немає даних Немає даних 77 осіб отримали 
фінансову допомогу 
всього у розмірі 17 млн 
200 тис. грн 

54 відмовлено 

Виплати 71 особі, незаконно 
позбавленій особистої 
свободи внаслідок дій 
незаконних збройних 
формувань та/або органів 
влади РФ, звільненій 
27.12.2017 та 24.01.2018 

2019 р. виплати в розмірі 
100 000 грн отримали:  

50 
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35 осіб, звільнених з 
території РФ 

65 осіб, звільнених з 
території ОРДЛО  

Загальна сума 10 млн грн 

Стосовно 11 осіб, 
звільнених з території 
ОРДЛО в грудні 2019 р., 
очікується рішення Комісії 

 Перший і найголовніший спосіб звільнення заручників – припинення триваючого конфлікту та анексії АР 
Криму Російською Федерацією. Неможливо створити ефективну систему звільнення заручників доки не 
завершиться конфлікт (ОРДЛО плюс Крим). Щоразу це нове креативне рішення 

0 

 

Структурні: 0 зі 100 (0%) Процесу: 25 зі 100 (25%) Результату: 100 з 200 (50%) Загалом: 31,25% 
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Додаток 25. Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини 

Стратегічна мета:  

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. 

Очікувані результати:  

● розроблено у співпраці з міжнародними організаціями, в тому числі неурядовими, та затверджено загальнодержавну програму з освіти у сфері прав людини, 
що містить чітку систему моніторингу та оцінки її виконання; 

● включено до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів теми з міжнародних стандартів у сфері прав людини; 
● включено до вимог, необхідних для виконання роботи за певною професією, посадою, пов’язаною з правотворенням та правозастосуванням, вимог щодо 

знання міжнародних стандартів у сфері прав людини; 
● запроваджено регулярне та системне 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. 

Індикатор 2016 2017 2018 2019 Коментар 

Запровадження 
загальнодержавної 
програми з освіти у 
сфері прав людини 

Універсальний 
періодичний огляд: 
альтернативний вимір: 

Безперервна система 
освіти у сфері прав 
людини відсутня. Освіту з 
прав людини часто 
підмінюють поняттям 
«правова освіта». 
Фрагментарно держава 
здійснює інформаційно-
просвітницьку роботу в 
освітньому середовищі 
щодо поширення знань 
про права людини і 
основоположні свободи  

Системних змін не 
відбулося  

Наказ МОН від 28 грудня 
2017 р. «Про утворення 
робочої групи з 
розроблення 
Загальнодержавної 
програми освіти в сфері 
прав людини» 

Почала працювати 
робоча група з 
розроблення 
Загальнодержавної 
програми з освіти у 
сфері прав людини  

Системних змін не 
відбулося  

Результатом діяльності 
робочої групи на 2018 р. 
стало розроблення 
проєкту 
Загальнодержавної 
програми з ОПЛ для 
початкової та загальної 
середньої освіти169  

Проєкт 
Загальнодержавної 
програми з освіти у сфері 
прав людини винесено 
на громадське 
обговорення 

Системних змін не 
відбулося  

2019 р. оновлено склад 
робочої групи з 
розроблення 
Загальнодержавної 
програми з освіти у 
сфері прав людини для 
вищої освіти та інших 
рівнів освіти, але на 
сьогодні через 
відсутність політичної 
волі відповідальних 
державних інституцій 
проєкт Програми не 
затверджено МОН і не 
передано на розгляд 
Кабміну 

Концепція розвитку 
педагогічної освіти не 
містить професійної 
компетентності та 
здатності впроваджувати 
освіту з прав людини на 
будь-якому рівні 
загальної середньої 
освіти 

Ані глобальний освітній 
контекст, ані особливості 
педагогічної професії, 
описані у цій концепції, 
не зазначають потреби в 
освіті у сфері прав 
людини. Серед проблем 
педагогічної освіти, що 
також потребують 

                                                        
169 https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/05/16/zagalnoderzhavnoi-programi-z-opl2.pdf 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/UPR_3rdcycle.html
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-zagalnoderzhavnoyi-programi-osviti-v-sferi-prav-lyudini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-zagalnoderzhavnoyi-programi-osviti-v-sferi-prav-lyudini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-zagalnoderzhavnoyi-programi-osviti-v-sferi-prav-lyudini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-zagalnoderzhavnoyi-programi-osviti-v-sferi-prav-lyudini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-zagalnoderzhavnoyi-programi-osviti-v-sferi-prav-lyudini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-zagalnoderzhavnoyi-programi-osviti-v-sferi-prav-lyudini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-zagalnoderzhavnoyi-programi-osviti-v-sferi-prav-lyudini
https://mon.gov.ua/ua/news/dlya-gromadskogo-obgovorennya-proponuyetsya-proekt-koncepciyi-zagalnoderzhavnoyi-programi-z-osviti-u-sferi-prav-lyudini
https://mon.gov.ua/ua/news/dlya-gromadskogo-obgovorennya-proponuyetsya-proekt-koncepciyi-zagalnoderzhavnoyi-programi-z-osviti-u-sferi-prav-lyudini
https://mon.gov.ua/ua/news/dlya-gromadskogo-obgovorennya-proponuyetsya-proekt-koncepciyi-zagalnoderzhavnoyi-programi-z-osviti-u-sferi-prav-lyudini
https://mon.gov.ua/ua/news/dlya-gromadskogo-obgovorennya-proponuyetsya-proekt-koncepciyi-zagalnoderzhavnoyi-programi-z-osviti-u-sferi-prav-lyudini
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/05/16/zagalnoderzhavnoi-programi-z-opl2.pdf
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Звіт щодо виконання 
Плану дій з прав людини 
за 2016 р. 

МОН спільно з 
Координатором проєктів 
ОБСЄ в Україні з участю 
низки громадських 
організацій провело 
нараду щодо 
рекомендацій з реалізації 
Загальнодержавної 
програми з освіти у сфері 
прав людини. Нараду 
проведено із залученням 
представників 
педагогічної 
громадськості всіх 
регіонів України в 
Ужгороді 14 липня 2016 
року 

 

вирішення, жодним 
чином не згадано 
низький рівень знань, 
неякісну підготовку, а 
радше її відсутність, з 
освіти у сфері прав 
людини. Педагоги 
здебільшого не володіють 
компетентностями з прав 
людини і відповідно не 
готові їх застосовувати у 
своїй професійній 
діяльності щодо захисту 
своїх прав і прав учнів, 
розробляти дієві 
механізми і процедури 
захисту прав людини в 
школі170 

Позитивним 
нововведенням можна 
назвати запровадження 
антидискримінаційної 
експертизи підручників, 
яка також аналізує 
інформацію на наявність 
спотворення змісту прав 
людини та прав дитини 
чи надання хибного 
уявлення про них 

Залишається проблемою 
безперервна система 

                                                        
170 Освіти у сфері прав людини немає і серед додаткових вимог щодо забезпечення якості підготовки та професійного розвитку педагогічних працівників, а також серед ключових завдань різних рівнів 
педагогічної освіти. Застосування запропонованої процедури присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника, яке треба здійснювати з урахування єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту з психолого-педагогічної підготовки, предметної спеціальності та методики викладання, знову «приведе» в школу педагогів з низьким рівнем компетенцій з прав людини. Така ситуація й надалі 
породжуватиме конфлікти серед учасників освітнього процесу, пов’язані з порушенням їхніх прав і невиконанням обов’язків. Недостатній рівень знань і компетентностей загалом у керівників ЗЗСО, 
педагогів, батьків, учнів, представників органів місцевого самоврядування може призвести до викривлення, профанації процедур, пов’язаних із забезпеченням і захистом прав людини, а також 
формуванням освітнього середовища на засадах і принципах прав людини. 

 

http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
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освіти у сфері прав 
людини. Освіту з прав 
людини й надалі часто 
підмінюють поняттям 
«правова освіта» 

Фрагментарно держава 
здійснює інформаційно-
просвітницьку роботу в 
освітньому середовищі 
щодо поширення знань 
про права людини і 
основоположні свободи  

50 

Створення 
методологічної бази 
для запровадження 
курсу з прав людини  

Зі звіту щодо виконання 
Плану дій з прав людини 
за 2016 р. 

Розроблення навчально-
методичних матеріалів до 
навчальних дисциплін, 
що передбачають 
вивчення питань основ 
міжнародного 
гуманітарного права та 
основ прав людини – 
обов’язкова вимога щодо 
забезпечення освітнього 
процесу у вищих 
навчальних закладах за 
відповідними 
спеціальностями, а 
розроблення таких 
матеріалів – складник 
методичної роботи 
науково-педагогічних 
працівників вищих 
навчальних закладів 

Підготовлено для 
використання в 

Зі звіту DOCCU 

Розроблено та видано 
накладом 500 
примірників збірник 
методичних матеріалів 
для системи підготовки, 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
державних службовців і 
посадових осіб місцевого 
самоврядування 
«Громадянські 
компетентності у 
професійній освіті 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування» 

Розроблено та видано 
практичний посібник для 
системи підготовки 
представників 
директоратів міністерств, 
утворених у рамках 
реформи державної 
служби, який містить 

 Підготовлено онлайн-
курс «Права людини в 
освітньому просторі» 
(березень 2019 р.) 

На державному рівні до 
створення 
методологічних 
матеріалів і бази для 
навчання правам людини 
ставлення формальне і 
таке, що можна назвати 
«на вимогу». Звітування в 
багатьох випадках 
відбувається кількістю 
проведених зустрічей і 
заходів, що ніяк не вказує 
на просування у 
створенні методологічної 
бази 

Існують епізодичні 
намагання щодо 
розроблення 
методологічної бази 
навчання правам людини. 
Бракує системності, 
професійного підходу та 
фахових моніторингу й 
оцінки розробок 

25 

http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
https://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/02/DOCCU-Zvit-NGO_5_2016_11_2017.pdf
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about
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загальноосвітніх 
навчальних закладах 
посібник для вчителів 
«Шкільний календар з 
прав людини» 

До програми з історії 
України, всесвітньої 
історії та основ 
правознавства включено 
освітній компонент 
навчання прав людини 
щодо впровадження 
підходу, заснованого на 
правах людини. 
Виокремленого питання 
зі сфери навчання прав 
людини, а саме: 
«Покоління прав 
людини»; «Міжнародні 
стандарти у галузі прав 
людини: поняття, акти, що 
їх закріплюють», уведені 
практичні заняття 
«Європейський суд з 
прав людини» та ін.   

розділ «Громадянські 
компетентності 
державних службовців на 
захисті публічних 
інтересів» 

Впроваджено програми 
підвищення кваліфікації 
керівників шкіл з 
ОДГ/ОПЛ на 6, 12, 24 та 72 
години 

 

Аналіз рівня 
охоплення населення 
програмами щодо 
прав людини 
(включення 
відповідних курсів і 
програм до 
шкільної/професійно
-технічної, вищої 
освіти) 

Зі звіту щодо виконання 
Плану дій з прав людини 
за 2016 р. 

Для представників 
інститутів підвищення 
педагогічної освіти 
проведено також вебінар 
з питань запобігання 
насильству під час 
освітнього процесу 

У загальноосвітніх 
навчальних закладах 
України впроваджується 
Всеукраїнська програма 

Зі звіту щодо виконання 
Плану дій з прав людини 
за 2017 р. 

Навчальними планами 
підготовки здобувачів 
ступеня вищої освіти 
бакалавра за 
спеціальністю 
«Правознавство» галузі 
знань «Право» 4 курсів і 
підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» за 
спеціальністю 

 Зі звіту щодо виконання 
Плану дій з прав людини 
за ІІІ квартал 2019 року. 

Проведено навчально-
методичний семінар для 
викладачів правових 
дисциплін закладів 
загальної середньої 
освіти України із 
залученням 
представників 
Міністерства юстиції 
України, Координатора 
проєктів ОБСЄ в Україні 

Звіти державних органів 
щодо аналізу рівня 
охоплення населення 
програмами з прав 
людини ще раз змушують 
звернути увагу на таку 
прогалину, як відсутність 
державної політики у 
сфері прав людини. 
Виражається це у 
відсутності системного 
підходу. Навіть звітування 
відбувається радше в 
сенсі проведених заходів 

http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
http://hro.org.ua/files/docs/1518688566.docx
http://hro.org.ua/files/docs/1518688566.docx
http://hro.org.ua/files/docs/1518688566.docx
http://hro.org.ua/files/docs/1571826621.docx
http://hro.org.ua/files/docs/1571826621.docx
http://hro.org.ua/files/docs/1571826621.docx
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освіти для 
демократичного 
громадянства 
«Демократична школа». 
Мета програми – 
підтримка реформ із 
демократизації у сфері 
середньої освіти в 
Україні, впровадження 
освіти з демократичного 
громадянства та прав 
людини. 

У липні 2016 р. 
проведено навчально-
методичні семінари для 
викладачів правових 
дисциплін 
загальноосвітніх 
навчальних закладів із 
залученням наукових 
працівників і фахівців-
практиків у сфері прав 
людини (Ужгород 14–15 
липня; Дніпро 25–26 
липня; Одеса 27–29 
липня). 

Інформація щодо 
системного 
інформування відсутня, 
як і системні програми 
в цьому напрямі 

 

«Правознавство» галузі 
знань «Право» для 6 
курсів заочної форми 
навчання передбачено 
вивчення навчальної 
дисципліни 
«Міжнародно-правові 
стандарти з прав людини» 

У рамках проєкту «Права 
людини понад усе», який 
впроваджує Українська 
Гельсінська спілка з прав 
людини в рамках 
Всеукраїнської освітньої 
програми «Розуміємо 
права людини», відбулася 
Всеукраїнська 
конференція «Розвиток 
освіти в сфері прав 
людини в школах 
України» (23 січня 2017 р., 
Київ). Третя сесія 
конференції була 
присвячена освіті 
педагогів у сфері освіти з 
прав людини та 
проблемам підготовки 
вчителів, які реалізують 
освіту з прав людини 

Інформація щодо 
системного 
інформування відсутня, 
як і системні програми 
в цьому напрямі 

(березень 2019 р.); 
проведено також низку 
тренінгів для вчителів у 
рамках Всеукраїнської 
програми освіти для 
демократичного 
громадянства 
«Демократична школа» 

10 квітня 2019 р. 
Міністерство освіти і 
науки України спільно з 
Координатором проєктів 
ОБСЄ в Україні провели 
презентацію онлайн-
курсу «Права людини в 
освітньому просторі». У 
презентації брали участь 
представники 
Міністерства юстиції 
України, науковці, вчителі, 
представники 
громадських організацій 

– семінарів, конференцій  
(яких і скільки) 

Більшість ініціатив, 
спрямованих на 
охоплення населення 
програмами щодо прав 
людини, залишаються 
ініціативою громадських 
організацій, а державні 
органи йдуть на 
співпрацю з такими 
ініціативами тоді, коли є 
зовнішнє фінансування 
(наприклад, міжнародних 
донорських інституцій). 
Відсутність державної 
політики, що передбачала 
б чіткі цілі, результати та 
програмування дій, не 
дає підстав домагатися і 
державного 
фінансування такої 
діяльності  

Проблемою є й те, що 
звіти державних органів 
ще раз вказують на 
підміну понять – навчання 
правам людини 
асоціюється передусім з 
навчанням правовим 
дисциплінам, 
законодавству, що не є 
абсолютно тотожним 

25 

Кількість державних 
службовців і 
працівників органів 
місцевої влади, які 
пройшли спеціальні 

Системний підхід 
відсутній, Звіт щодо 
виконання Плану дій з 
прав людини за 2016 р. 
містить інформацію про 

Ситуація без суттєвих змін 

 

Ситуація без суттєвих змін Ситуація без суттєвих змін Варто зазначити певні 
зрушення в питаннях 
навчання правам людини 
державних службовців. 
На жаль, без наявності 

http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
http://hro.org.ua/index.php?id=1490199228
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навчальні програми 
щодо прав людини 

фрагментарні тематичні 
курси і тренінги 

єдиної державної 
політики, але є плани 
включення у систему 
підготовки та підвищення 
кваліфікації державних 
службовців навчання 
правам людини. 
Правоохоронні органи та 
Збройні Сили України 
почали включати до своєї 
підготовки питання 
міжнародного 
гуманітарного права. 
Школа суддів України 
включає до своїх програм 
навчання з міжнародного 
гуманітарного права та 
міжнародного права прав 
людини. Позитивним є те, 
що це робиться у 
співпраці з громадськими 
об’єднаннями, що мають 
відповідну експертизу. 

Варто зауважити, що у 
зв’язку з відсутністю 
державної політики щодо 
навчання правам людини 
не визначеним 
залишається – що 
розуміти під 
спеціальними 
навчальними програмами 
щодо прав людини 

50 

Відсоток чоловіків і 
жінок, які 
відстоюють свої 
права в разі 
порушення  

За даними 
загальнонаціонального 
дослідження «Що українці 
знають і думають про 

Немає даних За даними 
загальнонаціонального 
дослідження «Що українці 
знають і думають про 

Дослідження 
заплановано на 2020 р. 

25 

https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
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(соціологія) права людини: оцінка 
змін (2016–2018)» 

 

права людини: оцінка 
змін (2016–2018)» 

 

Відсоток чоловіків і 
жінок, які вказують 
на навчальні 
програми як 
джерело отримання 
інформації про 
права людини  

(соціологія) 

За даними 
загальнонаціонального 
дослідження “Що українці 
знають і думають про 
права людини”  

З можливих джерел 
інформації про права 
людини та способи їх 
захисту абсолютним 
лідером є телебачення: в 
якості такого джерела 
його відзначили 3/4 
опитаних українців. На 
другому місті йдуть друзі, 
родичі, колеги (41%), далі 
- від друзів, родичів, колег 
- 41,4%, з особистого 
досвіду - 25,9%, з газет - 
22,8%, зі школи, вищого 
навчального закладу  - 
14,7% (6 місце). 

Серед чинників, що 
найбільше вплинули на 
формування уявлень 
стосовно прав людини 
перше місце у ЗМІ (56,9%),  
заклади освіти (школи, 
ЗВО та інші) посідають 5 
місце (24,1%) 

 Немає даних За даними 
загальнонаціонального 
дослідження «Що українці 
знають і думають про 
права людини: оцінка 
змін (2016–2018)» 

З можливих джерел 
інформації про права 
людини однозначним 
лідером залишається 
телебачення: як таке 
джерело його зазначили 
2/3 опитаних. На другому 
місці - друзі, родичі, 
колеги (41%). Інтернет-
сайти посідають третє 
місце за частотою згадок і 
є джерелом такої 
інформації для трохи 
більш як 1/3 опитаних 
(37%), до того ж згадки 
про це джерело 
порівняно з листопадом 
2016 р. збільшилася на 
7%. Спостерігається 
також збільшення частоти 
згадок про такі джерела, 
як навчальні заклади (на 
4%) та соціальні мережі 
(на 5%) 

Дослідження 
заплановано на 2020 р. 

Незначне збільшення 
впливу формальної освіти 
спостерігається, проте, на 
думку експертів, 
дослідження «… показує 
кризу системи 
формальної освіти, котра 
готова навчити 
математиці чи іншим 
наукам, однак практично 
ніяк не навчає правам 
людини та правилам 
функціонування 
демократичної держави. 
ЗМІ лише закривають 
прогалину в знаннях, 
реагуючи на попит з боку 
людей. Це підтверджує 
необхідність перегляду 
державної освіти на 
різних рівнях із вимогою 
інтегрувати викладання 
на основі поваги прав 
людини та 
демократичних 
цінностей» 

25 

 

Структурні: 75 з 200 (37,5%) Процесу: 75 з 200 (37,5%) Результату: 50 з 200 (25%) Загалом: 33% 

  

https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
http://osvita.khpg.org/files/docs/1504784497.pdf
http://osvita.khpg.org/files/docs/1504784497.pdf
http://osvita.khpg.org/files/docs/1504784497.pdf
http://osvita.khpg.org/files/docs/1504784497.pdf
http://osvita.khpg.org/files/docs/1504784497.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
https://org.zmina.info/content/uploads/sites/2/2019/09/SHHo-ukrayinczi-znayut-i-dumayut-pro-prava-lyudyny-szhat%D1%8Bj.pdf
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Доповнення І. Моніторингова рамка для аналізу виконання Національної Стратегії з прав людини 

Пропонована моніторингова рамку не є остаточним і незмінним інструментом для моніторингу Стратегії, а покликана продемонструвати підхід, який можна 
підлаштувати залежно від цілей дослідження, наприклад, проведення аналізу окремого стратегічного напряму або виокремлення тематики щодо дотримання прав 
людей з інвалідністю, що є наскрізною для всіх напрямів Стратегії. Адже широкі формулювання стратегічних завдань та очікувань дають змогу кожному досліднику чи 
дослідниці вирішувати, на чому зробити фокус, а що не є предметом аналізу 

 

НАПРЯМ: забезпечення права на життя  

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

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

 
Структурні 
• Наявність законодавчого врегулювання системи виплати відшкодування сім’ям потерпілих від 

насильницьких злочинів 
Джерело: офіційні джерела 

• Реформування роботи правоохоронних органів і судів, запуск роботи ДБР  
Джерело: офіційні джерела 

• Реформування системи надання медичної допомоги в пенітенціарній системі 
Джерело: офіційні джерела 
 
Процесу 
• Кількість кримінальних правопорушень (проваджень) проти життя та здоров’я особи 
Джерело: інформаційний запит, статистика ЄРДР 

• Пропорція запитаного/призначеного/виплаченого відшкодування (цей індикатор застосовують після 
виконання першого структурного індексатора) 

Джерело: офіційні джерела 

• Кількість жертв цивільного населення 
Джерело: дані Моніторингової місії ООН 

• Кількість смертей унаслідок транспортних нещасних випадків на 100 000 населення 

Очікувані результати:  

• створено ефективну систему, спрямовану на 
забезпечення протидії злочинним діянням проти 
життя людини, запобігання їм, припинення та 
покарання за такі діяння, відшкодування сім'ям 
потерпілих 

• додержуються норми міжнародного права для 
захисту життя мирного населення на тимчасово 
окупованій території України171; 

• відповідають міжнародним стандартам захисту 
права на життя умови тримання та поводження з 
особами у місцях, в яких вони примусово 
тримаються за судовим рішенням або рішенням 
адміністративного органу відповідно до закону; 

                                                        
171Під час аналізування цього результату варто враховувати, що Україна заявила про певний відступ від зобов’язань, визначених пунктом 3 статті 2, статтями 9 та 14 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права та статтями 5, 6 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тож цей результат не є здійсненим і потребує внесення відповідних змін. Див. 
Розпорядження ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України "Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод"». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-19
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• створено передумови для зменшення ризиків 
життю та здоров'ю факторами підвищеної 
небезпеки. 

Джерело: офіційні джерела 
 
Результату 
• Кількість смертей в установах виконання покарань ДКВС на 1,000 осіб, які там перебувають) за 

причиною смерті (хвороба, суїцид, вбивство) 
Джерело: http://ukrprison.org.ua/articles/1551280200 

 

 

НАПРЯМ: протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

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

• створення умов для попередження випадків 
неналежного поводження;  

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

 
Структурні 
• Відповідність поняття «катування» Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання 
Джерело: офіційні джерела 
• Створення та запуск роботи інституційних механізмів запобігання і боротьби з катуваннями 
Джерело: офіційні джерела 
• Наявність законодавчого врегулювання системи виплати відшкодування жертвам катування 
Джерело: офіційні джерела 
 
Процесу 
• Аналіз функціональності механізмів запобігання і боротьби із катуваннями: 

o Інституційних (ДБР): 
- Факт створення 
- Кількість відповідних справ на розгляді 

Джерело: звіти ДБР  
o Національного превентивного механізму 

1) Наявність звітів 
2) Кількість НПМ візитів і звернень від осіб, які перебувають у місцях несвободи, та їх 
представників 
3) Бюджетні витрати на НПМ  

Джерело: доповіді Уповноваженого  
 
Результату 
• Аналіз результатів діяльності органів щодо протидії та запобіганню катувань і жорсткого або такого, 

що принижує гідність, поводження: 
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o Співвідношення звернень до Генеральної прокуратури України/Державного бюро розслідувань 
щодо випадків катувань за статтею 127 ККУ, а також ч. 2 статті 365 із кількістю спрямованих до суду  

Джерело: інформаційний запит, звіти відповідних інституцій 
o результати роботи ДБР 

Джерело: звіти ДБР 
o реагування НПМ 

Джерело: доповіді Уповноваженого 
• Оцінка змін умов тримання під вартою та поводження з особами в місцях їх примусового тримання 

відповідно до міжнародних стандартів  
Джерело: звіти Уповноваженого та міжнародних органів (ЄКПТ, СПТ) за наявності 
• Рівень нетерпимості неналежного поводження серед населення  
Джерело: соціологічне опитування 

 

НАПРЯМ: забезпечення права на свободу та особисту недоторканність 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

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

 
Структурні 
• Наявність законодавчого врегулювання позбавлення свободи, зокрема під час застосування 

примусової госпіталізації до психіатричних закладів / подовження строків тримання тощо за рішенням 
суду за умови обов‘язкового проведення судово- медичної /психіатричної експертизи 

Джерело: офіційні джерела 
• Рівень функціонування системи/механізму допомоги жертвам насильницьких зникнень та їхнім сім’ям:  

(1) наявне відповідне законодавче регулювання  
(2) сформована інституційна база  
(3) наявне відповідне фінансування 

Джерело: офіційні джерела 
 
Процесу 
• Кількість установ, в яких функціонує custody records у співвідношенні до загальної кількості установ 
Джерело: запит на публічну інформацію 
 
Результату 
• Кількість осіб, яких тримають під вартою у СІЗО у звітний період / кількість осіб, звільнених з-під варти 

за окремими підставами (за причиною звільнення) 
Джерело: інформаційний запит, http://ukrprison.org.ua/articles/1551280200  

Очікувані результати:  

• приведена у відповідність із міжнародними 
стандартами процедура затримання і тримання 
особи під вартою, припинена практика 
незареєстрованих затримань; 

• забезпечено періодичні перевірки судом 
законності затримання, позбавлення свободи осіб, 
при цьому право на свободу гарантується; 

• посилено ефективність судового контролю за 
підставами позбавлення свободи, зокрема при 
застосуванні примусової госпіталізації до 
психіатричних закладів; 

• проводиться ефективне розслідування для 
притягнення до відповідальності осіб, винних у 
викраденні людей на тимчасово окупованій 
території України та у районі проведення 

http://ukrprison.org.ua/articles/1551280200
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антитерористичної операції в Донецькій і 
Луганській областях, в тому числі з використанням 
міжнародно-правових механізмів; 

• унеможливлено безпідставне та неналежним чином 
оформлене затримання, тримання особи під 
вартою без рішення суду; 

• застосування утримання під вартою іноземців та 
осіб без громадянства з метою їх видворення за 
межі України лише як виправданого необхідністю 
крайнього засобу забезпечення примусового 
видворення, запроваджено альтернативні засоби 
забезпечення примусового видворення; 

• установлено рівень захисту прав особи, затриманої 
за вчинення адміністративного правопорушення, 
не нижчий, ніж передбачено у кримінальному 
процесуальному законодавстві, без звуження 
діючих гарантій; 

• надається підтримка жертвам насильницьких 
зникнень та їх сім'ям 

• Загальна кількість осіб, яких тримали під вартою понад шість місяців (у нерозглянутих на кінець 
звітного періоду матеріалах кримінального провадження) – кількість осіб, які перебувають під вартою і 
очікують закінчення судового розгляду їхніх кримінальних проваджень 

Джерело: судова статистика 

 

 

НАПРЯМ: забезпечення права на справедливий суд 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

• 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. 

 
Структурні 
• Законодавче регулювання судової реформи  
Джерело: офіційні джерела 
• Охоплення за колом осіб, які мають право на отримання безоплатної правової допомоги 
запровадження стандартів якості надання безоплатної правової допомоги  
Джерело: офіційні джерела  
 
Процесу 
• Кількість суддів, відповідно до штатної укомплектованості та навантаження на суддів 
Джерело: офіційні джерела 
• Показники ефективності роботи судів (відсоток вирішених судових справ) 
Джерело: офіційні джерела 

Очікувані результати:  

• забезпечено доступність до правосуддя для кожної 
особи; 

• деполітизовано та приведено у відповідність із 
міжнародними стандартами процеси формування 
суддівського корпусу та притягнення суддів до 
відповідальності; 
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• забезпечено незалежність, безсторонність, 
ефективність та інституційну спроможність судової 
системи; 

• підвищено прозорість діяльності суддів та рівень їх 
відповідальності; 

• усунуто недоліки процесуального законодавства та 
забезпечено здійснення ефективного судочинства у 
розумні строки, послідовну судову практику; 

• працює ефективна система виконавчого 
провадження, у розумні строки виконуються судові 
рішення і рішення інших органів, зокрема завдяки 
запровадженню інституту приватних виконавців; 

• підвищено професійний рівень суддів; 
• удосконалено систему суддівського 

самоврядування; 
• забезпечено гарантії професійної діяльності 

адвокатів; 
• удосконалено стандарти якості надання правової 

допомоги та забезпечено їх дотримання; 
• розширено можливості надання первинної та 

вторинної безоплатної правової допомоги у 
цивільних та адміністративних справах; 

• забезпечено якісну і доступну правову допомогу 
через адвокатуру та ефективну систему безоплатної 
правової допомоги; 

• здійснюється розподіл справ між суддями виключно 
незалежною автоматизованою системою; 

• впроваджено інститут конституційної скарги; 
• забезпечено відповідно до європейських стандартів 

доступ до правосуддя дітей, людей з інвалідністю, 
повнолітніх недієздатних осіб та осіб з обмеженою 
дієздатністю. 

• Кількість поданих / прийнятих до розгляду конституційних скарг / рішень прийнятих за результатами 
розгляду 

Джерело: Запит на публічну інформацію/сайт суду 
• Пропорція виконаних/невиконаних судових рішень (ЄСПЛ, ….) 
Джерело: запит на публічну інформацію 
• Кількість установ крізь призму регіонального покриття 
• Кількість осіб, які звернулися за БПД, та кількість рішень про надання вторинної безоплатної правової 

допомоги 
Джерело: https://www.legalaid.gov.ua  
 
Результату 
• Rule of Law Index  
Джерело: офіційний сайт ініціативи  
• Сприйняття ефективності способів захисту прав (індикатор залежить від наявності відповідних даних) 
Джерело: «Що українці знають і думають про права людини: базове дослідження (2016) та оцінка змін (2018)» 
Рівень довіри громадян до суду, % (індикатор залежить від наявності відповідних даних) 
Джерело: Звіт за результатами дослідження «Ставлення громадян України до судової системи», Український 
центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова 
• Рівень обізнаності громадян щодо права на безоплатну правову допомогу, %) 
Джерело: Соціологічне дослідження «Що українці знають і думають про права людини: базове дослідження 
(2016) та оцінка змін (2018)» 

 

НАПРЯМ: забезпечення свободи думки та слова, вираження поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного розвитку особистості 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 
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забезпечення вільного обміну інформацією та свободи 
вираження поглядів і переконань 

 
Структурні 
• Створення суспільного мовлення з відповідними гарантіями незалежності, включаючи відповідне 

фінансування 
Джерело: офіційні джерела 
• Наявність законодавчого регулювання щодо захисту і протидії інформаційній війні 
Джерело: офіційні джерела 
• Наявність законодавчого врегулювання надання інформації людям з інвалідністю  
Джерело: офіційні джерела 
 
Процесу 
• Рівень доступності (охоплення) інтернету для населення України (користування на інтернет)  
Джерело: офіційна статистика 
• Кількість скарг до Уповноваженого щодо порушення права на доступ до інформації 
Джерело: доповіді Уповноваженого 
• Стан розслідування справ щодо нападів на журналістів: 

o Офіційна статистика (кількість заяв / відкритих проваджень / судових справ за перешкоджання 
журналістській діяльності (ст. 171 ККУ) 

Джерело: офіційна звітність 
• Аналіз дій держави щодо захисту прав журналістів (експертна думка) 
Джерело: Звіти міжнародних організацій (Моніторингова місія ООН) 
• Оцінка дій (законодавчого поля та його імплементації), спрямованих на захист і протидію 

інформаційній війні 
Джерело: офіційні джерела, звіти міжнародних організацій (Моніторингова місія ООН) 
 
Результату 
• Стан дотримання права на доступ до інформації відповідно до оцінки імплементації ЦСР (індикатор 

16.10 SDG) 
• Рівень відкритості  відповідно до World Press Freedom Index  
Джерело: https://rsf.org/en  
• Рівень сталості відповідно до Media sustainability index 
Джерело: https://www.irex.org/  

Очікувані результати:  

• забезпечено належне функціонування суспільного 
мовлення 

• додержуються принципи ідеологічної 
багатоманітності, впроваджується інформаційна 
політика захисту і протидії інформаційній війні, 
недопущення мови ворожнечі 

• забезпечено свободу діяльності засобів масової 
інформації, що включає, зокрема, свободу 
редакційної політики, прозорість інформації 
стосовно власності і джерел фінансування засобів 
масової інформації, захист професійної діяльності та 
безпеку журналістів 

• реформовано друковані засоби масової інформації 
державної та комунальної форм власності, обмежено 
до необхідного мінімуму державне регулювання 
діяльності засобів масової інформації 

• розмежовано діяльність офіційних друкованих 
видань державних органів, органів місцевого 
самоврядування та інших засобів масової інформації 

• гарантується право на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань, 
обмеження здійснення цих прав встановлюються 
виключно законом і є необхідними в 
демократичному суспільстві для забезпечення 
інтересів національної безпеки, територіальної 
цілісності, громадського порядку, запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інформації, 
одержаної конфіденційно, або для підтримання 
авторитету і неупередженості правосуддя 

• уживаються заходи щодо забезпечення надання 
інформації людям з інвалідністю у максимально 
доступній для них формі 
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• створені умови для вільного розвитку особистості, 
зокрема, шляхом реформування системи освіти в 
Україні 

• забезпечено ефективний доступ до інформації, у 
тому числі публічної інформації 

• забезпечено систему гарантій доступу кожного до 
інформаційних ресурсів, зокрема до мережі Інтернет. 

 

НАПРЯМ: забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

забезпечення реалізації права на свободу мирних 
зібрань та права на свободу об’єднань. 

 
Структурні 
• Наявність законодавства щодо регулювання свободи мирних зібрань і його відповідність міжнародним 

стандартам і принципам у відповідній галузі  
Джерело: офіційні джерела 
• Наявність законодавчих гарантій щодо: 

o створення та реєстрації ГО 
o їх фінансування (зокрема доступу до бюджетних коштів) 
o діяльності ГО 

Джерело: офіційні джерела 
 
Процесу 
• Кількість судових заборон на проведення мирних зібрань 
Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень  і тематичні звіти/моніторингів ГО та міжнародних 
організацій 
• Дії спрямовано на забезпечення безпеки мирних зібрань правоохоронними органами 
Джерело: офіційні джерела (Звіти щодо виконання Плану дій) 
• Імплементація положень законодавства щодо реєстрації та фінансування ГО: 

o кількість зареєстрованих ГО 
o частка бюджетного фінансування в роботі ГО, надходжень від членських і благодійних внесків  

Джерело: офіційна статистика 
• Кількість нападів на ГО та активістів  
Джерело: звіти/моніторинги ГО та міжнародних організацій 
 
Результату 

Очікувані результати: 

• визначено та забезпечено виконання позитивних 
обов’язків держави щодо свободи мирних зібрань, 
зокрема забезпечення їх безпеки 

• заборонено втручання держави у статутну діяльність 
громадських об’єднань, мінімізовано втручання 
держави у створення, діяльність та припинення 
громадських об’єднань через реєстраційні 
процедури; 

• забезпечено рівні умови та прозорі процедури 
доступу громадських об’єднань до бюджетного 
фінансування; 

• удосконалено процедури державної реєстрації 
релігійних організацій та погодження мирних 
зібрань релігійного характеру; 

• унеможливлено безпідставне та непропорційне 
обмеження права на мирні зібрання. 
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• Аналіз стану дотримання позитивного зобов‘язання держави щодо забезпечення безпеки мирних 
зібрань 

Джерело: звіти/моніторинги ГО та міжнародних організацій 
• CSO sustainability index 
Джерело: звіти USAID 

 
 
НАПРЯМ: забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

• забезпечення дотримання права громадян вільно 
брати участь в управлінні державними справами та 
формуванні органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування через вибори;  

• забезпечення ефективної взаємодії між інститутами 
громадянського суспільства та органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, зокрема 
шляхом удосконалення процедур залучення 
інститутів громадянського суспільства до процесу 
підготовки та прийняття рішень органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування.  

 
Структурні 
• Наявність законодавчого врегулювання участі у виборах всіх громадянам без винятку, включаючи ВПО  
• Законодавче врегулювання Всеукраїнського референдуму, що відповідає міжнародним стандартам  
• Нормативно-правове регулювання засад створення та регулювання електронної демократії 
 
Процесу 
• Кількість міст, які використовують електронні петиції  
• Кількість ОМС, що використовують бюджет участі  
• Кількість проведених публічних консультацій органами державної виконавчої влади  
 
Результату 
• Дані звітів міжнародних і громадських організацій за результатами проведення виборів. 
Джерело: Індекс розвитку електронного урядування ООН, включно з індексом розвитку електронної участі 
(рейтинг 193 країн) 

Очікувані результати:  

• забезпечено свободу волевиявлення громадян, 
прозорість формування органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування через вибори, 
стабільність та уніфікованість законодавства України 
про вибори;  

• створено умови для забезпечення виборчих прав 
людей з інвалідністю;  

• забезпечено вдосконалення законодавства про 
всеукраїнський референдум та законодавчо 
врегульовані питання проведення місцевих 
референдумів;  

• створено умови для запровадження електронної 
демократії;  

• забезпечено відкритість та прозорість діяльності 
органів державної влади та органів місцевого 
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самоврядування, зокрема через доступ до публічної 
інформації;  

• вироблено ефективний механізм взаємодії 
громадськості з органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування.  

 

 

НАПРЯМ: запобігання та протидія дискримінації 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

створення ефективної системи запобігання та протидії 
дискримінації 

 
Структурні- 
• Наявність загальнодержавної та регіональних програм протидії дискримінації 
Джерело: звіти Мін’юсту, звіти Уповноваженого ВРУ з прав людини  
• Впровадження антидискримінаційної експертизи, що відповідає міжнародним стандартам; 
Джерело: база ВРУ, постанова Кабінету Міністрів  
• Запровадження адміністративної відповідальності за дискримінацію, зокрема визначення штрафних 

санкцій та суб’єктів їх накладення; 
Джерело: база законопроєктів ВРУ, ЗМІ  
• Посилення відповідальності за недотримання державних будівельних норм у частині забезпечення 

доступності маломобільних груп населення, зокрема людей з інвалідністю. 
Джерело: база законопроєктів ВРУ, сайт Мінрегіону, профільні ГО  
 
Процесу: 
• Кількість нападів на представників ЛГБТІ спільноти, ромів та інших вразливих груп населення (за 

даними міжнародних організацій) + кількість осіб, притягнених до відповідальності за злочини, вчинені 
з мотивів расової, національної, релігійної та іншої нетерпимості, чи порушення 
антидискримінаційного законодавства  

Джерело: база даних ОБСЄ/БДІПЛ 
• Кількість справ щодо дискримінації, які надходять до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини / 

кількість роз’яснень, наданих Уповноваженим у рамках реалізації зазначеного мандата  
Джерело: річні звіти Уповноваженого за 201–2019 роки  
• Пропорція публічних будівель, доступних для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. 
Джерела: річні звіти Уповноваженого ВРУ з прав людини, портал Рада, звіти ГО 
 
Результату 
• Кількість злочинів на ґрунті ненависті у співвідношенні з минулим роком 

Очікувані результати:  

• забезпечено комплексність та узгодженість 
законодавства у сфері запобігання та протидії 
дискримінації; 

• реалізуються програми щодо підвищення 
обізнаності громадян у сфері запобігання та 
протидії дискримінації; 

• забезпечено безперешкодний доступ кожного до 
ефективних засобів правового захисту від 
дискримінації; 

• дотримується і впроваджується принцип 
недискримінації та культура поваги до 
різноманітності, вживаються заходи з подолання у 
суспільстві стереотипів, які призводять до 
дискримінації; 

• впроваджуються відповідні та своєчасні позитивні 
дії на національному та місцевому рівнях у сфері 
запобігання та протидії дискримінації, забезпечено 
ефективне та своєчасне реагування держави на 
нові виклики; 

• посилено відповідальність за відмову в розумному 
пристосуванні об'єктів фізичного оточення для 
забезпечення потреб людей з інвалідністю; 



 

281 
 

• забезпечується ефективне розслідування злочинів, 
вчинених з мотивів расової, національної, релігійної 
та іншої нетерпимості, та притягнення винних осіб 
до відповідальності; 

• удосконалено порядок проведення органами 
виконавчої влади антидискримінаційної експертизи 
проектів нормативно-правових актів. 

• Кількість справ, зареєстрованих у ЄРДР / кількість справ, переданих до суду / кількість судових вироків, 
по‘вязаних з дискримінацією/злочинів, вчинених з мотивів расової, національної належності, 
релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками 

Джерело: офіційні звіти НПУ та ГПУ, база даних ОБСЄ/БДІПЛ 
• Рівень толерантності (готовність обмежувати права різних груп) 
Джерело: «Що українці знають і думають про права людини: базове дослідження (2016) та оцінка змін (2018)» 
• Ведення дезагрегованої статистики за визначеними ознаками на системній основі 
Джерело: звіти Уповноваженого ВРУ з прав людини 

 

 
 
 

НАПРЯМ: забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків в усіх сферах життя суспільства 

 
Структурні: 
• наявність інституту, що має функцію з організації здійснення урядом повноважень у сфері 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства 
• наявність законодавчого врегулювання забезпечення рівних можливостей чоловіків і жінок 
 
Процесу: 
• співвідношення працюючих і безробітних жінок і чоловіків, % 
• співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків, % 
• частка жінок серед: 1) депутатів ВРУ, %; 2) посадовців вищого корпусу державної служби (посади 

категорії «А»), % 
 
Результату: 
• Gender Development Index  
• Global Gender Gap. 

Очікувані результати:  

• впроваджено міжнародні стандарти щодо 
забезпечення гендерної рівності, в тому числі на 
законодавчому рівні; 

• удосконалено механізми забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків; 

• створено умови для збалансованої участі жінок і 
чоловіків у громадсько-політичних процесах, 
прийнятті суспільно важливих рішень; 

• проводяться комплексні заходи щодо подолання 
гендерної дискримінації, в тому числі гендерних 
стереотипів; 

• забезпечено рівність у доступі до правосуддя.  
 

НАПРЯМ: протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

http://hdr.undp.org/en/indicators/137906
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створення ефективної системи протидії усім формам 
ґендерного насильства, торгівлі людьми та рабства, 
надання якісної допомоги жертвам. 

 
Структурні: 
• Ратифікація у повному обсязі Стамбульської конвенції та прийняття імплементаційного законодавства  
Джерело: офіційні джерела 
• Нормативне забезпечення протидії торгівлі людьми 
Джерело: офіційні джерела 
• Наявність системи (міжвідомчої) збору даних щодо ґендерного насильства (ГЗН) та торгівлі людьми, 

зокрема ґендерно дезагрегованих даних 
Джерело: офіційні джерела 
 
Процесу: 
• Бюджет для підтримки/захисту жертв ґендерного насильства та торгівлі людьми 
Джерело: офіційні джерела та інформація надана місцевими державними адміністраціями 
• Кількість осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми 
Джерело: офіційні джерела 
• Кількість постраждалих від торгівлі людьми, виявлені Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та 

отримали від неї допомогу  
Джерело: офіційні джерела та дані МОМ 
• Кількість служб підтримки постраждалих осіб, зокрема притулків для постраждалих від насильства за 

ознакою статі та торгівлі людьми  
Джерело: офіційні джерела  
 
Результату 
• Виявлено випадків / притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення насильства за 

ознакою статі (ст. 173-2 КУпАП) 
Джерело: інформаційний запит, звіти відповідних інституцій 
• Притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення торгівлі людьми (ст. 149 КК) 
Джерело: офіційні джерела  

 

Очікувані результати:  

• створено умови, необхідні для запобігання та 
протидії усім формам ґендерного насильства та 
торгівлі людьми; 

• удосконалено систему надання допомоги жертвам 
злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми; 

• приведено у відповідність із міжнародними 
стандартами законодавство з питань протидії 
ґендерному насильству; 

• забезпечується розслідування злочинів, пов’язаних із 
торгівлею людьми, в тому числі вчинених на 
тимчасово окупованій території України та у районі 
проведення антитерористичної операції у 
Донецькій і Луганській областях; 

• забезпечено додержання принципу рівності при 
визначенні умов праці, оплати праці, 
загальнообов'язкового державного соціального 
страхування осіб, які перебувають у місцях 
примусового тримання за судовим рішенням або 
рішенням адміністративного органу відповідно до 
закону; 

• установлено кримінальну відповідальність за 
неправомірне використання праці осіб, які 
перебувають у місцях примусового тримання за 
судовим рішенням або рішенням адміністративного 
органу відповідно до закону; 

• унормовано питання організації працетерапії, 
зокрема встановлено вимоги щодо організації 
працетерапії у відповідності із планом відновлення 
пацієнта, проведення періодичної оцінки 
ефективності здійснення працетерапії лікарем; 

• посилено контроль, у тому числі громадський, за 
умовами праці осіб у місцях їх примусового 
тримання за судовим рішенням або рішенням 
адміністративного органу відповідно до закону 
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НАПРЯМ: протидія домашньому насильству 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

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

 
Структурні 
• Ратифікація у повному обсязі Стамбульської конвенції та прийняття імплементаційного законодавства 
Джерело: офіційні джерела 
• Наявність системи (міжвідомчої) збору даних щодо домашнього насильства, зокрема ґендерно 

дезагрегованих даних 
Джерело: офіційні джерела 
 
Процесу 
• Кількість осіб (жінок, чоловіків, хлопчиків, дівчаток), які звернулися за допомогою 
Джерело: офіційні джерела, звіти національної поліції 
• Кількість поставлених НПУ на облік кривдників (жінок, чоловіків, хлопчиків, дівчаток) 
Джерело: інформація національної поліції 
• Кількість винесених стосовно кривдників термінових заборонних приписів, обмежувальних приписів 
Джерело: інформація національної поліції 
• Кількість служб підтримки постраждалих осіб, зокрема притулків для постраждалих від насильства за 

ознакою статі та торгівлі людьми 
Джерело: офіційні джерела 
 
Результату 
• Кількість осіб, притягнених до адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення 

домашнього насильства 
Джерело: офіційні джерела 
• Кількість осіб (жінки, чоловіки, діти), які постраждали від злочинів, пов’язаних з домашнім насильством 
Джерело: офіційні джерела 

Очікувані результати:  

• створено ефективну систему запобігання та протидії 
домашньому насильству, в тому числі вжито заходів 
щодо забезпечення повідомлення уповноважених 
органів про випадки домашнього насильства; 

• вдосконалено порядок надання допомоги жертвам 
домашнього насильства та впроваджуються 
програми, спрямовані на навчання осіб, які вчинили 
домашнє насильство, ненасильницькій поведінці в 
міжособистісних стосунках; 

• проводиться робота з інформування населення про 
проблеми і способи протидії домашньому 
насильству та порядок надання допомоги жертвам 
домашнього насильства; 

• здійснюються заходи щодо попередження 
домашнього насильства на місцевому рівні. 

 

НАПРЯМ: забезпечення прав корінних народів і національних меншин 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 
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створення ефективної системи забезпечення та захисту 
прав корінних народів і національних меншин, підтримки 
та розвитку толерантних міжнаціональних відносин у 
суспільстві.  

 
Структурні: 
• Наявність спеціалізованого нормативно-правового акта щодо забезпечення прав національних 

меншин / корінних народів  
Джерело: офіційні джерела 
• Наявність інституційного механізму/урядового органу, відповідального за впровадження політики у 

відповідних сферах 
Джерело: офіційні джерела 
• Врегулювання питання щодо використання мов національних меншин і корінних народів 
Джерело: офіційні джерела; 
https://cutt.ly/ctThRcJ  
https://cutt.ly/LtTMKDX  
https://cutt.ly/ptT4eho   
https://cutt.ly/GtF22SQ  
 
Процесу: 
• Наявність державних програм щодо національних меншин / корінних народів, виділено суму з 

державного бюджету на фінансування таких програм  
Джерело: Державний бюджет України на відповідний рік  
• Аналіз участі представників національних меншин і корінних народів в управлінні державними 

справами (кількість депутатів на національному та місцевому рівнях) 
Джерело: офіційні джерела; 
https://cutt.ly/CtYtWUX  
• Кількість загальноосвітніх навчальних закладів з мовами національних меншин/класів з навчанням 

мовами 
Джерело: офіційні джерела 
 
Результату 
• Кількість учнів в Україні, які навчаються мовами національних меншин у загальноосвітніх навчальних 

закладах  
Джерело: офіційні джерела 
• Аналіз залученості (запровадження інструментів взаємодії, особливо в місцях компактного проживання 

та ін.) 
• Рівень толерантності, ставлення до національних меншин  
Соціологічне дослідження ПРООН (що українці знають про права людини) 
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 6 до 16 вересня 2019 р. провів власне всеукраїнське 
опитування громадської думки 

Очікувані результати:  

• створено ефективний механізм забезпечення та 
захисту прав корінних народів і національних 
меншин;  

• реалізуються комплексні заходи щодо забезпечення 
потреб громадян України, які належать до корінних 
народів і національних меншин, у соціальних та 
інших послугах;  

• створено ефективний механізм для участі 
представників корінних народів і національних 
меншин у процесі прийняття органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування рішень з 
питань, що стосуються прав корінних народів і 
національних меншин;  

• проводиться політика міжнаціональної 
толерантності.  

https://cutt.ly/ctThRcJ
https://cutt.ly/LtTMKDX
https://cutt.ly/ptT4eho
https://cutt.ly/GtF22SQ
https://cutt.ly/CtYtWUX
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Джерело: https://cutt.ly/ItKUJ8G 
• Кількість нападів на представників / груп національних меншин, корінних народів 
Джерело: офіційні джерела, звіти міжнародних організацій, 
https://cutt.ly/KtKIJtO 
https://cutt.ly/UtKOEr7 
https://cutt.ly/JtKPeJI 
https://cutt.ly/vtUJrpF 

 

НАПРЯМ: забезпечення права на працю та соціальний захист 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

створення можливостей для забезпечення достатнього 
життєвого рівня та належного соціального захисту 
громадян.  

 
Структурні 
• Наявність законодавчого врегулювання соціального страхування 
Джерело: офіційні джерела 
• Трудове законодавство переглянуто й відповідає міжнародним зобов'язанням і стандартам, зокрема в 

частині соціального захисту та недискримінації 
Джерело: офіційні джерела 
 
Процесу 
• Частка бідних жінок і чоловіків, охоплених державною соціальною підтримкою, в загальній чисельності 

бідного населення 
Джерело: звіти  державної служби статистики 
• Аналіз даних щодо перевірок, проведених інспекторами праці, та зафіксованих порушень 
Джерело: дані щодо перевірок службою праці , єдиний реєстр судових рішень 
• Рівень зайнятості жінок і чоловіків працездатного віку (%) та безробіття серед жінок і чоловіків 

працездатного віку (%) 
Джерело: Державна служба статистики  
• Кількість зареєстрованих у центрі зайнятості та працюючих осіб з інвалідністю (дезагреговано) 
Джерело: інформація державного центру зайнятості 
• Бюджетне фінансування заходів із соціальної, трудової та професійної реабілітації людей з інвалідністю 
Джерело: офіційні джерела, звіти Рахункової палати 
  
Результату 
• Індекс людського розвитку (Multidimensional Poverty Index) 

Очікувані результати:  

• створено ефективну систему соціального захисту, 
яка відповідає можливостям держави;  

• запроваджено альтернативні державним джерела 
фінансування системи соціального захисту;  

• створено здорові та безпечні умови праці;  
• забезпечено захист трудових прав громадян, у тому 

числі права громадян на об'єднання у професійні 
спілки;  

• посилено соціальну відповідальність бізнесу, 
створено умови для запровадження соціально-
корпоративної відповідальності суб'єктів 
господарювання;  

• забезпечено розумне пристосування робочих місць 
для потреб людей з інвалідністю, їх супровід на 
робочому місці;  

• створено ефективну систему надання соціальних 
послуг, у тому числі із забезпечення соціального 
супроводу та підтриманого проживання людей з 
інвалідністю.  

https://cutt.ly/ItKUJ8G
https://cutt.ly/KtKIJtO
https://cutt.ly/UtKOEr7
https://cutt.ly/JtKPeJI
https://cutt.ly/vtUJrpF
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Джерело: міжнародні звіти   
• Частка осіб (жінок і чоловіків), добове споживання яких нижче за 5,05 дол. США за ПКС  
Джерело: звіти Державної служби статистики 
• Оцінка населення (жінок і чоловіків) щодо дотримання соціальних та економічних прав (соціологічні 

дані) 
Джерело: соціологічне опитування  
• Кількість потерпілих / загиблих від нещасних випадків на виробництві 
Джерело: звіти державної служби з питань праці  

 

НАПРЯМ: забезпечення права на охорону здоров'я 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

• забезпечення рівного доступу до високоякісної 
медичної допомоги;  

• профілактика, раннє виявлення та ефективне 
лікування захворювань 

 
Структурні: 
• Наявність законодавчого врегулювання впровадження державного гарантованого пакета медичної 

допомоги 
• Наявність системи (міжвідомчої) збору даних щодо домашнього насильства та торгівлі людьми, зокрема 

ґендерно дезагрегованих даних 
• Увідповіднено до Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я 

критерії встановлення інвалідності та отримання реабілітаційних засобів і послуг людьми з інвалідністю 
 
Процесу: 
• Показник чисельності лікарняних ліжок на 100 тис. населення 
• Кількість медперсоналу на 100 тис. населення (можливість дезагрегації за видом місцевості) 
• Бюджет, що виділяється для фінансування галузі охорони здоров’я  
• Аналіз місцевих бюджетів на предмет врахування потреб територіальних громад, зокрема вразливих 

верств населення (для цілей цього аналізу можна говорити про осіб з інвалідністю, тих, які живуть з ВІЛ, 
ВПО172 та ін.) 

 
Результату: 
• Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ 
• Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу, на 100 тис. 

населення 
• Середня очікувана тривалість життя при народженні 

Очікувані результати:  

• забезпечено відповідність медичної інфраструктури 
потребам територіальних громад;  

• забезпечено гарантований обсяг медичної 
допомоги, що надається громадянам на безоплатній 
основі за рахунок бюджетних коштів;  

• забезпечено захист прав пацієнтів;  
• забезпечено доступ до одержання медичної 

допомоги вразливих верств населення;  
• приведено у відповідність із Міжнародною 

класифікацією функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров'я критерії встановлення 
інвалідності та отримання реабілітаційних засобів і 
послуг людьми з інвалідністю;  

• створено рівний доступ до високоякісної медико-
соціальної допомоги наркозалежним особам, людям, 
які живуть з ВІЛ, особам, хворим на туберкульоз та 
інші соціально небезпечні захворювання;  

                                                        
172 Цю категорію населення часто не беруть до уваги) 
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• упроваджено заходи із попередження поширення 
психічних та інтелектуальних розладів, забезпечено 
надання відповідної допомоги 

• Коефіцієнт смертності на 100 тис. осіб 
 

 

НАПРЯМ: створення умов для розвитку підприємницької діяльності 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

забезпечення свободи підприємництва, створення умов 
для самозайнятості населення.  

 
Структурні: 
• Наявність нормативно-правового обмеження державного контролю за здійсненням підприємницької 

діяльності  
• Запровадження реформи оподаткування 
 
Процесу: 
• Кількість скарг до бізнес-омбудсмена та аналіз їхньої структури 
• Стан реалізації реформи дерегуляції 
 
Результату: 
• Рейтинг Doing Business (www.doingbusiness.org) 
• Індекс економічної свободи (https://www.heritage.org/) 
• Щорічний звіт «Економічна свобода світу» (https://www.fraserinstitute.org/) 

Очікувані результати:  

• створено систему оподаткування, яка сприяє 
розвитку малого та середнього підприємництва;  

• забезпечено ефективний захист права приватної 
власності;  

• забезпечено невтручання органів державної влади у 
підприємницьку діяльність, якщо вона здійснюється в 
межах закону;  

• обмежено державний контроль за здійсненням 
підприємницької діяльності, в тому числі шляхом 
чіткого законодавчого визначення підстав та 
порядку такого контролю;  

• забезпечено право на провадження господарської 
діяльності за декларативним принципом. 

 

НАПРЯМ: забезпечення права на освіту 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

забезпечення гарантованого доступу до якісної і 
конкурентоспроможної освіти, створення ефективної 
системи забезпечення всебічного розвитку людини 
відповідно до її індивідуальних здібностей та потреб.  

 
Структурні: 
• Відповідність законодавства про освіту міжнародним стандартам в сфері прав людини 

http://www.doingbusiness.org/
https://www.heritage.org/
https://www.fraserinstitute.org/


 

288 
 

Очікувані результати:  • Наявність громадянської компетентності, до якої належать знання та навички у сфері прав людини та 
ґендерної рівності 

 
Процесу: 
• Співвідношення кількості закладів дошкільної та загальної середньої освіти, які мають інклюзивні групи 

та кількості дітей з особливими освітніми потребами, які там навчаються 
• Поділ дітей віком 6–18 років, які не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти за 

основними причинами 
• Кількість дитячих психологів у денних школах (без спеціальних шкіл) 
• Фінансування освіти (видатки зведеного бюджету України на освіту, % видатків зведеного бюджету 

України) 
 
Результату: 
• Місце України в рейтингу Global Competetiveness Report за напрямом «вища освіта» 
• Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами, %, кількість дітей у закладах у розрахунку на 

100 місць  
• Охоплення повною загальною середньою освітою дітей віком 6–18 років. Кількість закладів загальної 

середньої освіти (% попереднього року) 
• Частка дітей з інвалідністю, які навчаються в загальноосвітніх школах і спеціалізованих школах 

• забезпечено відповідність мережі дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 
потребам територіальних громад; 

• включено до навчальних програм тем з питань прав і 
свобод людини, зокрема прав дітей та ґендерної 
рівності; 

• упроваджено інклюзивне навчання для можливості 
реалізації людьми з інвалідністю права на освіту; 

• забезпечено рівність у реалізації права на освіту без 
будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками 
етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання або іншими ознаками;  

• створено умови для навчання протягом життя. 

 

НАПРЯМ: забезпечення права на приватність 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

забезпечення встановлених стандартів захисту права на 
приватність.  

 
Структурні: 
• Наявність дієвого інституційного механізму з нагляду за дотриманням вимог законодавства про захист 

персональних даних 
• Наявність нормативно-правового врегулювання міжнародних стандартів захисту права на приватність 

під час застосування систем відеоспостереження 
 
Процесу: 
• Кількість скарг до Уповноваженого, справ, проваджень щодо порушення ЗУ «Про захист персональних 

даних» і складених протоколів 
 
Результату: 

Очікувані результати:  

• створено дієвий інституційний механізм контролю за 
додержанням права на приватність;  

• упроваджено ефективну систему незалежного 
контролю за діяльністю правоохоронних органів у 
частині додержання права на приватність;  

• мінімізовано та чітко регламентовано законом 
випадки втручання держави у право на приватність;  
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• забезпечено право на приватність осіб, які 
перебувають у місцях примусового тримання за 
судовим рішенням або рішенням адміністративного 
органу відповідно до закону, зокрема при наданні 
психіатричної допомоги у примусовому порядку;  

• забезпечено додержання стандартів захисту права 
на приватність під час застосування систем 
відеоспостереження;  

• запроваджено систему, яка унеможливлює 
створення надмірних державних баз персональних 
даних та виключає можливість протиправного 
втручання у приватність.  

• Аналіз звітів незалежного інституційного механізму контролю за дотриманням права на приватність 
щодо стану дотримання права на приватність 

 
 

НАПРЯМ: забезпечення прав дитини 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

• створення сприятливого середовища для виховання, 
навчання, розвитку дитини та ефективної системи 
забезпечення реалізації її прав 

• удосконалення державного механізму забезпечення 
прав дитини. 

 
Структурні: 
• відповідність законодавства щодо охорони дитинства міжнародним стандартам в галузі захисту прав 

дитини;  
• наявність державної інституції, що відповідає за координацію роботи у сфері захисту прав дітей;  
• наявність нормативно-правового врегулювання процесу деінституціоналізації системи догляду та 

виховання дітей; 
• наявність нормативно-правового врегулювання системи ювенальної юстиції; 
• розроблено та впроваджують Мінімальні стандарти безпеки та благополуччя дитини. 
 
Процесу: 
• кількість народжених осіб / cумарний коефіцієнт народжуваності / коефіцієнт смертності дітей / дитяче 

населення (0–18 років); 
• співвідношення осіб на черзі та кількість наданого житла особам з-поміж дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
• спеціальні бюджетні асигнування (субвенція) 
• кількість дітей, які отримали статус постраждалих від конфлікту / сума виплаченої компенсації від 

держави; 
• сума, виділена з  бюджетних коштів для цілей процесу деінституціоналізації 
 

Очікувані результати:  

• створено ефективну систему охорони дитинства; 
• створено умови для самовираження та розвитку 

дитини; 
• забезпечено запобігання соціальному сирітству та 

інституціоналізації дітей; 
• забезпечено врахування кращих інтересів та думки 

дитини (відповідно до її віку та рівня розвитку) під 
час прийняття рішень, що стосуються дитини; 

• створено умови для розвитку і виховання дітей у 
сім'ях або в умовах, максимально наближених до 
сімейних; здійснено реформування інтернатних 
закладів та проводиться їх поступова ліквідація; 
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• упроваджено послуги, що базуються на дружньому 
підході до дитини, насамперед медичні, соціальні, 
юридичні; 

• забезпечено всім дітям рівний доступ до необхідних 
їм послуг незалежно від стану здоров'я, етнічного та 
соціального походження, віросповідання, місця 
проживання, громадянства або інших ознак; 

• запроваджено та забезпечено функціонування 
системи послуг раннього втручання з метою 
створення сприятливих умов життєдіяльності для 
дітей, які мають порушення розвитку, підтримки 
сімей, в яких вони виховуються, запобігання відмовам 
батьків від дітей, які мають порушення розвитку, 
інвалідизації дитячого населення; 

• упроваджено ефективну систему правосуддя щодо 
неповнолітніх з урахуванням міжнародних 
стандартів; 

• здійснюються ефективні заходи, спрямовані на 
ресоціалізацію та реабілітацію неповнолітніх 
засуджених і звільнених осіб з їх числа; 

• забезпечується державна реєстрація народження 
дітей на тимчасово окупованій території України та у 
населених пунктах, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження; 

• забезпечується неухильне дотримання 
законодавства про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту, стосовно 
дітей, у тому числі дітей, розлучених із сім'ями; 

• зменшено кількість дітей –  жертв насильства та всіх 
форм експлуатації, а також дітей, які перебувають у 
конфлікті із законом; 

• створено умови для недопущення безпосередньої 
участі дітей у збройних конфліктах, здійснюються всі 
можливі заходи щодо забезпечення захисту прав 
дітей, які перебувають у зоні воєнних дій та збройних 
конфліктів; 

• встановлено мінімальні стандарти безпеки та 
благополуччя дитини; 

Результату: 
• кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які вступили до профтехучилищ/вищих навчальних закладів; 
• кількість виявлених неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення. Кількість неповнолітніх, 

яких тримали у виховних колоніях для неповнолітніх. Кількість неповнолітніх, які перебували на обліку 
в підрозділах превентивної діяльності з ювенальної превенції; 

• кількість дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (перебувають в інтернатних 
закладах, у будинках сімейного типу, під опікою. Кількість всиновлених дітей впродовж року 
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• подолано дитячу бездоглядність, безпритульність, 
бродяжництво. 

 

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

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

• 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.  

 
Структурні: 
• Законодавство щодо біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, увідповіднено до 

міжнародних стандартів у цій сфері 
• Законодавче врегулювання механізму інтеграції осіб, визнаних біженцями або особами, які потребують 

додаткового захисту, та тимчасового влаштування дітей, розлучених із сім’єю 
• Законодавчо врегульовано питання щодо статусу особи без громадянства 
 
Процесу: 
• Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців, кількість осіб, на яку вони розраховані, та кількість 

осіб, які там фактично перебувають 
• Кількість осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту, і кількість розглянутих заяв 
 
Результату: 
• Кількість біженців, шукачів притулку, які звернулися щодо безоплатної правової допомоги / кількість 

осіб цих категорій, які її отримали 
• Кількість біженців чи осіб, які потребують додаткового захисту в Україні, а також іноземців та осіб без 

громадянства, які працевлаштовані, кількість шукачів захисту, які мають офіційне працевлаштування 

Очікувані результати:  

• удосконалено законодавство про біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту відповідно до 
міжнародних стандартів;  

• впроваджено заходи для інтеграції в українське 
суспільство осіб, яких визнано в Україні біженцями 
або особами, які потребують додаткового захисту, 
іноземців та осіб без громадянства, які на законних 
підставах перебувають в Україні;  

• забезпечуються належні умови для звернення особи 
про визнання її біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту, особливо дитині, розлученій із 
сім'єю;  

• забезпечується реалізація особами, яких визнано в 
Україні біженцями або особами, які потребують 
додаткового захисту, права на працю, охорону 
здоров'я, освіту;  

• створено умови для інтеграції в українське 
суспільство осіб, яких визнано в Україні біженцями 
чи особами, які потребують додаткового захисту в 
Україні, а також іноземців та осіб без громадянства, 
які тривалий час перебувають в Україні на законних 
підставах.  
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НАПРЯМ: підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

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.  

 
Структурні: 
• Запровадження Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини  
• Створення методологічної бази для запровадження курсу права людини  
 
Процесу: 
• Аналіз рівня охоплення населення програмами щодо прав людини (включення відповідних курсів до 

шкільної/професійно-технічної, вищої програми) 
• Кількість державних службовців і працівників органів місцевої влади, які пройшли спеціальні навчальні 

програми щодо прав людини 
 
Результату: 
• Відсоток чоловіків і жінок, які відстоюють свої права в разі порушення (соціологія) 
• Відсоток чоловіків і жінок, які вказують на навчальні програми як джерело отримання інформації про 

права людини (соціологія)  

Очікувані результати:  

• розроблено у співпраці з міжнародними 
організаціями, в тому числі неурядовими, та 
затверджено загальнодержавну програму з освіти у 
сфері прав людини, що містить чітку систему 
моніторингу та оцінки її виконання;  

• включено до навчальних програм загальноосвітніх, 
професійно-технічних та вищих навчальних закладів 
теми з міжнародних стандартів у сфері прав людини;  

• включено до вимог, необхідних для виконання 
роботи за певною професією, посадою, пов’язаною з 
правотворенням та правозастосуванням, вимог 
щодо знання міжнародних стандартів у сфері прав 
людини;  

• запроваджено регулярне та системне 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. 

 

НАПРЯМ: забезпечення прав учасників антитерористичної операції* 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

створення належних умов для реалізації та захисту прав 
учасників антитерористичної операції. 

 
Структурні: 
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Очікувані результати:  • Наявність нормативно-правового врегулювання питання надання статусу учасника бойових дій 
добровольцям 

• Врегулювання статусу учасників бойових дій відповідно до умов проведення операції об’єднаних сил 
• Удосконалення законодавства з питань медичної та психологічної реабілітації ветеранів війни і 

запровадження сімейної реабілітації 
 
Процесу: 
• Автоматизація та оптимізація надання послуг ветеранам війни та членам їхніх сімей 
• Надання якісних медичних послуг і послуг психологічної реабілітації ветеранам війни та членам їхніх 

сімей 
• Надання комплексу послуг з професійної адаптації, розвиток підприємництва ветеранів 
• Бюджетне фінансування, спрямоване на соціальну, медичну та психологічну реабілітацію ветеранів 

війни та членів їхніх сімей 
 
Результату: 
• Кількість осіб-добровольців, які отримали статус учасника бойових дій 
• Кількість працевлаштованих ветеранів війни, зокрема таких, які заснували власний бізнес 
• Кількість ветеранів війни та членів їхніх сімей, які звернулися й отримали медичну та психологічну 

реабілітацію 

• врегульовано на законодавчому рівні статус 
окремих категорій учасників антитерористичної 
операції;  

• створено належні матеріально-технічні умови для 
учасників антитерористичної операції на період її 
проведення;  

• створено систему соціальної, медичної та 
психологічної реабілітації учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей для їх 
повернення до нормального життя.  

 

НАПРЯМ: захист прав внутрішньо переміщених осіб 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

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

 
Структурні: 
• Наявність загальнодержавної політики інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
• Нормативно-правове врегулювання пенсійного та соціального забезпечення ВПО з усуненням 

дискримінаційних норм 
• Нормативно-правове врегулювання реалізації виборчих прав ВПО  
• Закріплення права ВПО на доступ до безоплатної вторинної допомоги на законодавчому рівні 
 
Процесу: 
• Рівень життя ВПО (дані Міжнародної організації з міграції) 
• Кількість скарг від ВПО до Уповноваженого ВРУ з прав людини, пов’язаних зі статусом ВПО  
• Бюджетне фінансування, виділене в рамках державних програм з інтеграції ВПО 

Очікувані результати:  

• задоволено життєво необхідні потреби внутрішньо 
переміщених осіб;  

• реалізовано комплексні заходи щодо підтримки та 
соціальної адаптації громадян України, які 
переселилися з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної 
операції в інші регіони України;  
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• забезпечено реалізацію та захист соціальних прав 
внутрішньо переміщених осіб, задоволення їх 
освітніх та інших потреб;  

• створено умови для добровільного повернення 
внутрішньо переміщених осіб на їх попереднє 
постійне місце проживання;  

• запроваджуються ефективні механізми сприяння 
реалізації та відновленню прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб;  

• використовуються міжнародно-правові механізми для 
захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.  

• Урахування у місцевих бюджетах видатків на охорону здоров’я з урахуванням кількості ВПО, які 
проживають на відповідній території 

 
Результату: 
• Кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали житло за державними цільовими програмами 
• Пропорція з працевлаштування ВПО / кількості зареєстрованих у Центрі зайнятості / тих, які пройшли 

перекваліфікацію / отримали роботу 
• Кількість ВПО, які звернулися за безоплатною вторинною правовою допомогою/кількість ВПО, яким 

надано безоплатну вторинну правову допомогу 

 

НАПРЯМ: вжиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України173 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

забезпечення прав і свобод громадян України.  
Структурні: 
• Наявність нормативно-правового врегулювання механізму реалізації прав на пенсійне та соціальне 

забезпечення громадян Україні, які проживають на тимчасово окупованих територіях  
• Наявність нормативно-правового врегулювання адміністративної процедури визнання актів 

цивільного стану 
 
Процесу: 
• Стан облаштування пунктів пропуску до Криму та надання базових послуг 
• Кількість звернень до суду щодо встановлення факту народження/смерті тощо та ін. / кількість відмов 

суду 
 
Результату: 
• Кількість справ, порушених Україною в міжнародних інстанціях щодо захисту прав осіб, які проживають 

на тимчасово окупованій території 
• Кількість виданих свідоцтв в Україні про народження та смерть осіб у Криму 

Очікувані результати:  

вжито необхідних заходів для захисту прав і свобод 
громадян України, в тому числі через доступні 
двосторонні та багатосторонні міжнародно-правові 
механізми. 

 

                                                        
173 Відповідно до ЗУ Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#n2
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НАПРЯМ: 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 повноваження174 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

забезпечення реалізації та захисту прав громадян 
України 

 
Структурні: 
• Ухвалення законодавства та запровадження засад перехідного правосуддя 
• Наявність нормативно-правового врегулювання механізму щодо реалізації прав на пенсійне та 

соціальне забезпечення громадян Україні, які проживають на тимчасово окупованих територіях 
 
Процесу: 
• Площа розмінованої території в Донецькій і Луганській областях 
• Стан облаштування  КПВВ у частині надання базових послуг 
• Кількість вступників з окупованих територій Донецької та Луганської областей 
 
Результату: 
• Кількість справ, порушених Україною в міжнародних інстанціях щодо захисту прав осіб, які проживають 

на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 
• Кількість виданих свідоцтв в Україні про народження та смерть осіб на тимчасово окупованій території 

Донецької та Луганської областей  
• Кількість вироків за злочини, вчинені у відповідних населених пунктах Донецької та Луганської 

областей 

Очікувані результати:  

• задоволено життєво необхідні потреби громадян 
України, які проживають у відповідних населених 
пунктах Донецької і Луганської областей;  

• створено належні умови для відновлення соціальних 
виплат таким громадянам і вжито заходів щодо 
забезпечення їх прав на охорону здоров'я та освіту;  

• забезпечено безпечні умови для добровільного 
переселення таких громадян в інші регіони України;  

• відновлено доступ таких громадян до правосуддя, 
забезпечено розслідування злочинів, вчинених у 
відповідних населених пунктах Донецької і 
Луганської областей.  

 

НАПРЯМ: звільнення заручників і відновлення їхніх прав 

Стратегічна мета:  Пропоновані індикатори 

звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації.   
Структурні: 
• Наявність нормативно-правового врегулювання статусу заручника  
• Врегулювання порядку звільнення, отримання медичної та психологічної допомоги та компенсації  
 
Процесу: 

Очікувані результати:  

• створено ефективну систему звільнення заручників;  

                                                        
174 Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» визначає, що є 
тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2268-19#n24
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• забезпечено право звільнених осіб на 
першочергове одержання медичної і правової 
допомоги;  

• створено дієву систему соціальної, у тому числі 
психологічної, реабілітації звільнених осіб та членів 
їх сімей;  

• проведено ефективне розслідування злочинів, 
пов'язаних із викраденням людей, захопленням 
заручників.  

• Кількість незаконно позбавлених волі та заручників на тимчасово окупованих територіях та за їхніми 
межами 

 
Результату: 
• Кількість звільнених українських заручників 
• Кількість звільнених осіб і членів їхніх сімей, які отримали фінансову допомогу та реабілітацію 
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Доповнення ІІ. Мапа стратегічних-тематичних актів, реалізація яких перетинається з Національною 
стратегією у сфері прав людини та Планом дій на її виконання 

Ця мапа 175  показує, як тематичні напрями стратегії перетинаються із більш вузькими профільними стратегічними державними документами (це різного роду 
стратегії, концепції, програми, плани дій та ін.). Такий зв’язок між документами мав бути врахований на стадії розробки Стратегії та плану дій для забезпечення синергії 
та підсилення реалізації політик у різних сферах, уникнення зайвого дублювання та суперечностей. На жаль, робота щодо синхронізації всіх стратегічних і тактичних 
документів за певним напрямом не ведеться, що ускладнює і процес імплементації цих документів, і заважає зробити висновок щодо їх прогресу загалом. 

Як видно, деякі напрями як освіта, охорона здоров’я мають детальні стратегічні документи, тому важливо враховувати їх положення та стан їх реалізації під час розроблення 
нового плану заходів у сфері прав людини. Також є деякі напрями, щодо яких на сьогодні стратегічне бачення не зафіксовано в окремих урядових документах (наприклад, 
забезпечення права на приватність), тут важливо розуміти, що саме норми Стратегії з прав людини та плану мають бути покладені в основу подальших кроків  

 НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ СТРАТЕГІЇ 

1 Забезпечення права на життя 
• створено ефективну систему, спрямовану на забезпечення протидії злочинним діянням 

проти життя людини, запобігання їм, припинення та покарання за такі діяння, 
відшкодування сім’ям потерпілих 

• додержуються норми міжнародного права для захисту життя мирного населення на 
тимчасово окупованій території України; 

• відповідають міжнародним стандартам захисту права на життя умови тримання та 
поводження з особами у місцях, в яких вони примусово тримаються за судовим 
рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону; 

• створено передумови для зменшення ризиків життю та здоров’ю факторами підвищеної 
небезпеки. 

• Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 
Україні на період до 2020 року 

• Концепція розвитку та технічної модернізації системи 
централізованого оповіщення про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій 

• Державна цільова програма «Національний план дій з 
реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 
року 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

2 Протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню 
• створено ефективну систему розслідування злочинів, пов’язаних із катуваннями, 

жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводження чи покарання, у 
тому числі насильницьким зникненням; 

• забезпечено дієвість засобів правового захисту від неналежного поводження; 
• забезпечується відшкодування шкоди та реабілітація жертв злочинів, пов’язаних із 

катуваннями, жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням чи 
покаранням, відповідно до міжнародних стандартів; 

• Державна цільова програма «Національний план дій з 
реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 
року 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

                                                        
175 До уваги брали лише документи національного характеру, плани окремих відомств до уваги не брали. 
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• відповідають міжнародним стандартам умови тримання під вартою та поводження з 
особами в інших місцях їх примусового тримання за судовим рішенням або рішенням 
адміністративного органу відповідно до закону; 

• забезпечено ефективну діяльність національного превентивного механізму; 
• додержується принцип заборони вислання іноземців та осіб без громадянства до 

держави, де їм загрожує неналежне поводження 
3 Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність 

• приведена у відповідність із міжнародними стандартами процедура затримання і 
тримання особи під вартою, припинена практика незареєстрованих затримань; 

• забезпечено періодичні перевірки судом законності затримання, позбавлення свободи 
осіб, при цьому право на свободу гарантується; 

• посилено ефективність судового контролю за підставами позбавлення свободи, зокрема 
при застосуванні примусової госпіталізації до психіатричних закладів; 

• проводиться ефективне розслідування для притягнення до відповідальності осіб, винних 
у викраденні людей на тимчасово окупованій території України та у районі проведення 
антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, в тому числі з 
використанням міжнародно-правових механізмів; 

• унеможливлено безпідставне та неналежним чином оформлене затримання, тримання 
особи під вартою без рішення суду; 

• застосування утримання під вартою іноземців та осіб без громадянства з метою їх 
видворення за межі України лише як виправданого необхідністю крайнього засобу 
забезпечення примусового видворення, запроваджено альтернативні засоби 
забезпечення примусового видворення; 

• установлено рівень захисту прав особи, затриманої за вчинення адміністративного 
правопорушення, не нижчий, ніж передбачено у кримінальному процесуальному 
законодавстві, без звуження діючих гарантій; 

• надається підтримка жертвам насильницьких зникнень та їх сім’ям. 

  

4 Забезпечення права на справедливий суд 
• забезпечено доступність до правосуддя для кожної особи; 
• деполітизовано та приведено у відповідність із міжнародними стандартами процеси 

формування суддівського корпусу та притягнення суддів до відповідальності; 
• забезпечено незалежність, безсторонність, ефективність та інституційну спроможність 

судової системи; 
• підвищено прозорість діяльності суддів та рівень їх відповідальності; 
• усунуто недоліки процесуального законодавства та забезпечено здійснення 

ефективного судочинства у розумні строки, послідовну судову практику; 
• працює ефективна система виконавчого провадження, у розумні строки виконуються 

судові рішення і рішення інших органів, зокрема завдяки запровадженню інституту 
приватних виконавців; 

• Стратегія реформування судоустрою і судочинства на 2015–
2020 рр. 

• Національний план дій з виконання рекомендацій, 
викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок 

• Державна цільова програма «Національний план дій з 
реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 
року 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 
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• підвищено професійний рівень суддів; 
• удосконалено систему суддівського самоврядування; 
• забезпечено гарантії професійної діяльності адвокатів; 
• удосконалено стандарти якості надання правової допомоги та забезпечено їх 

дотримання; 
• розширено можливості надання первинної та вторинної безоплатної правової 

допомоги у цивільних та адміністративних справах; 
• забезпечено якісну і доступну правову допомогу через адвокатуру та ефективну систему 

безоплатної правової допомоги; 
• здійснюється розподіл справ між суддями виключно незалежною автоматизованою 

системою; 
• впроваджено інститут конституційної скарги; 
• забезпечено відповідно до європейських стандартів доступ до правосуддя дітей, людей 

з інвалідністю, повнолітніх недієздатних осіб та осіб з обмеженою дієздатністю. 
5 Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до 

інформації та вільного розвитку особистості: 
• забезпечено належне функціонування суспільного мовлення 
• додержуються принципи ідеологічної багатоманітності, впроваджується інформаційна 

політика захисту і протидії інформаційній війні, недопущення мови ворожнечі; 
• забезпечено свободу діяльності засобів масової інформації, що включає, зокрема, 

свободу редакційної політики, прозорість інформації стосовно власності і джерел 
фінансування засобів масової інформації, захист професійної діяльності та безпеку 
журналістів; 

• реформовано друковані засоби масової інформації державної та комунальної форм 
власності, обмежено до необхідного мінімуму державне регулювання діяльності засобів 
масової інформації; 

• розмежовано діяльність офіційних друкованих видань державних органів, органів 
місцевого самоврядування та інших засобів масової інформації; 

• гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 
переконань, обмеження здійснення цих прав встановлюються виключно законом і є 
необхідними в демократичному суспільстві для забезпечення інтересів національної 
безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, 
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 

• уживаються заходи щодо забезпечення надання інформації людям з інвалідністю у 
максимально доступній для них формі: 

• створені умови для вільного розвитку особистості, зокрема, шляхом реформування 
системи освіти в Україні; 

• Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні 
• Концепція розвитку електронної демократії в Україні 
• Державна цільова програма «Національний план дій з 

реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 
року 
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• забезпечено ефективний доступ до інформації, у тому числі публічної інформації; 
• забезпечено систему гарантій доступу кожного до інформаційних ресурсів, зокрема до 

мережі Інтернет. 
6 Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань 

• визначено та забезпечено виконання позитивних обов’язків держави щодо свободи 
мирних зібрань, зокрема забезпечення їх безпеки; 

• заборонено втручання держави у статутну діяльність громадських об’єднань, 
мінімізовано втручання держави у створення, діяльність та припинення громадських 
об’єднань через реєстраційні процедури; 

• забезпечено рівні умови та прозорі процедури доступу громадських об’єднань до 
бюджетного фінансування; 

• удосконалено процедури державної реєстрації релігійних організацій та погодження 
мирних зібрань релігійного характеру; 

• унеможливлено безпідставне та непропорційне обмеження права на мирні зібрання. 

План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

7 Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах 
• забезпечено свободу волевиявлення громадян, прозорість формування органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування через вибори, стабільність та 
уніфікованість законодавства України про вибори; 

• створено умови для забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю; 
• забезпечено вдосконалення законодавства про всеукраїнський референдум та 

законодавчо врегульовані питання проведення місцевих референдумів; 
• створено умови для запровадження електронної демократії; 
• забезпечено відкритість та прозорість діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, зокрема через доступ до публічної інформації; 
• вироблено ефективний механізм взаємодії громадськості з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування. 

• Ініціатива «Партнерство "Відкритий Уряд"» у 2018–2020 рр. 
• Стратегія реформування державного управління України на 

2016–2020 роки 
• Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки 
• Концепція розвитку електронної демократії в Україні 
• Державна цільова програма «Національний план дій з 

реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 
року 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

8 Попередження та протидія дискримінації 
• забезпечено комплексність та узгодженість законодавства у сфері запобігання та 

протидії дискримінації; 
• реалізуються програми щодо підвищення обізнаності громадян у сфері запобігання та 

протидії дискримінації; 
• забезпечено безперешкодний доступ кожного до ефективних засобів правового захисту 

від дискримінації; 
• дотримується і впроваджується принцип недискримінації та культура поваги до 

різноманітності, вживаються заходи з подолання у суспільстві стереотипів, які 
призводять до дискримінації; 

• Національний план дій з виконання рекомендацій, 
викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 
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• впроваджуються відповідні та своєчасні позитивні дії на національному та місцевому 
рівнях у сфері запобігання та протидії дискримінації, забезпечено ефективне та 
своєчасне реагування держави на нові виклики; 

• посилено відповідальність за відмову в розумному пристосуванні об’єктів фізичного 
оточення для забезпечення потреб людей з інвалідністю; 

• забезпечується ефективне розслідування злочинів, вчинених з мотивів расової, 
національної, релігійної та іншої нетерпимості, та притягнення винних осіб до 
відповідальності; 

• удосконалено порядок проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної 
експертизи проєктів нормативно-правових актів; 

• здійснюється підготовка статистичних даних про порушення законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації та притягнення до відповідальності винних осіб. 

9 Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
• впроваджено міжнародні стандарти щодо забезпечення ґендерної рівності, в тому числі 

на законодавчому рівні; 
• удосконалено механізми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
• створено умови для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичних 

процесах, прийнятті суспільно важливих рішень; 
• проводяться комплексні заходи щодо подолання ґендерної дискримінації, в тому числі 

ґендерних стереотипів; 
• забезпечено рівність у доступі до правосуддя. 

• Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року 

• Національний план дій з виконання рекомендацій, 
викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок 

• Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325«Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, 
затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2016 р. № 113-р.  

• Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на 
період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

• «Цілі Сталого Розвитку України» 

10 Протидія ґендерному насильству, торгівлі людьми та рабству 
• створено умови, необхідні для запобігання та протидії усім формам ґендерного 

насильства та торгівлі людьми; 
• удосконалено систему надання допомоги жертвам злочинів, пов’язаних із торгівлею 

людьми; 
• приведено у відповідність із міжнародними стандартами законодавство з питань 

протидії ґендерному насильству; 
• забезпечується розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, в тому числі 

вчинених на тимчасово окупованій території України та у районі проведення 
антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях; 

• Національний план дій з виконання рекомендацій, 
викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок 

• Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на 
період до 2020 року 

• Концепція Державної соціальної програми запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі на період до 2023 року 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

http://www.un.org.ua/en/publications-and-reports/un-in-ukraine-publications/4205-2017-national-baseline-report-sustainable-development-goals-ukraine
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• забезпечено додержання принципу рівності при визначенні умов праці, оплати праці, 
загальнообов’язкового державного соціального страхування осіб, які перебувають у 
місцях примусового тримання за судовим рішенням або рішенням адміністративного 
органу відповідно до закону; 

• установлено кримінальну відповідальність за неправомірне використання праці осіб, які 
перебувають у місцях примусового тримання за судовим рішенням або рішенням 
адміністративного органу відповідно до закону; 

• унормовано питання організації працетерапії, зокрема встановлено вимоги щодо 
організації працетерапії у відповідності із планом відновлення пацієнта, проведення 
періодичної оцінки ефективності здійснення працетерапії лікарем; 

• посилено контроль, у тому числі громадський, за умовами праці осіб у місцях їх 
примусового тримання за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу 
відповідно до закону. 

11 Протидія домашньому насильству 
• створено ефективну систему запобігання та протидії домашньому насильству, в тому 

числі вжито заходів щодо забезпечення повідомлення уповноважених органів про 
випадки домашнього насильства; 

• вдосконалено порядок надання допомоги жертвам домашнього насильства та 
впроваджуються програми, спрямовані на навчання осіб, які вчинили домашнє 
насильство, ненасильницькій поведінці в міжособистісних стосунках; 

• проводиться робота з інформування населення про проблеми і способи протидії 
домашньому насильству та порядок надання допомоги жертвам домашнього насильства; 

• здійснюються заходи щодо попередження домашнього насильства на місцевому рівні. 

• Концепція Державної соціальної програми запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі на період до 2023 року 

• Національний план дій з виконання рекомендацій, 
викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

12 Забезпечення прав корінних народів і національних меншин 
• створено ефективний механізм забезпечення та захисту прав корінних народів і 

національних меншин; 
• реалізуються комплексні заходи щодо забезпечення потреб громадян України, які 

належать до корінних народів і національних меншин, у соціальних та інших послугах; 
• створено ефективний механізм для участі представників корінних народів і 

національних меншин у процесі прийняття органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування рішень з питань, що стосуються прав корінних народів і 
національних меншин; 

• проводиться політика міжнаціональної толерантності. 

• Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 року 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

13 Забезпечення права на працю та соціальний захист 
• створено ефективну систему соціального захисту, яка відповідає можливостям держави; 
• запроваджено альтернативні державним джерела фінансування системи соціального 

захисту; 
• створено здорові та безпечні умови праці; 

• Стратегія подолання бідності (Розпорядження КМУ від 16 
березня 2016 р. № 161-р) 

• Програма діяльності Кабінету Міністрів України Постанова 
від 29.09.2019 № 849 

https://www.kmu.gov.ua/npas/248898080
https://www.kmu.gov.ua/npas/248898080
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-849290919
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-849290919
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• забезпечено захист трудових прав громадян, у тому числі права громадян на об’єднання 
у професійні спілки; 

• посилено соціальну відповідальність бізнесу, створено умови для запровадження 
соціально-корпоративної відповідальності суб’єктів господарювання; 

• забезпечено розумне пристосування робочих місць для потреб людей з інвалідністю, їх 
супровід на робочому місці; 

• створено ефективну систему надання соціальних послуг, у тому числі із забезпечення 
соціального супроводу та підтриманого проживання людей з інвалідністю. 

• Національний план дій з виконання рекомендацій, 
викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

14 Забезпечення права на охорону здоров’я 
• забезпечено відповідність медичної інфраструктури потребам територіальних громад; 
• забезпечено гарантований обсяг медичної допомоги, що надається громадянам на 

безоплатній основі за рахунок бюджетних коштів; 
• забезпечено захист прав пацієнтів; 
• забезпечено доступ до одержання медичної допомоги вразливих верств населення; 
• приведено у відповідність із Міжнародною класифікацією функціонування, обмежень 

життєдіяльності та здоров’я критерії встановлення інвалідності та отримання 
реабілітаційних засобів і послуг людьми з інвалідністю; 

• створено рівний доступ до високоякісної медико-соціальної допомоги наркозалежним 
особам, людям, які живуть з ВІЛ, особам, хворим на туберкульоз та інші соціально 
небезпечні захворювання; 

• упроваджено заходи із попередження поширення психічних та інтелектуальних 
розладів, забезпечено надання відповідної допомоги. 

• Концепція розвитку системи екстреної медичної допомоги 
• Програма діяльності Кабінету Міністрів України, 

затверджена Постановою КМУ від 29 вересня 2019 р. № 849 
• Державна цільова програма  «Національний план дій з 

реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 
року 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

15 Створення умов для розвитку підприємницької діяльності 
• створено систему оподаткування, яка сприяє розвитку малого та середнього 

підприємництва; 
• забезпечено ефективний захист права приватної власності; 
• забезпечено невтручання органів державної влади у підприємницьку діяльність, якщо 

вона здійснюється в межах закону; 
• обмежено державний контроль за здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі 

шляхом чіткого законодавчого визначення підстав та порядку такого контролю; 
• забезпечено право на провадження господарської діяльності за декларативним 

принципом. 

• Програма діяльності Кабінету Міністрів України, 
затверджена Постановою КМУ від 29 вересня 2019 р. № 849 

• Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в 
Україні на період до 2020 року 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

16 Забезпечення права на освіту 
• забезпечено відповідність мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів потребам територіальних громад; 
• включено до навчальних програм тем з питань прав і свобод людини, зокрема прав 

дітей та ґендерної рівності; 

• Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року 

• Програма діяльності Кабінету Міністрів України, 
затверджена Постановою КМУ від 29 вересня 2019 р. № 849 
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• упроваджено інклюзивне навчання для можливості реалізації людьми з інвалідністю 
права на освіту; 

• забезпечено рівність у реалізації права на освіту без будь-яких привілеїв чи обмежень за 
ознаками етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання або 
іншими ознаками 

• створено умови для навчання протягом життя 

• Національний план дій з виконання рекомендацій, 
викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок 

• Державна цільова програма «Національний план дій з 
реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 
року 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

17 Забезпечення права на приватність 
• створено дієвий інституційний механізм контролю за додержанням права на 

приватність; 
• упроваджено ефективну систему незалежного контролю за діяльністю правоохоронних 

органів у частині додержання права на приватність; 
• мінімізовано та чітко регламентовано законом випадки втручання держави у право на 

приватність; 
• забезпечено право на приватність осіб, які перебувають у місцях примусового тримання 

за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону, 
зокрема при наданні психіатричної допомоги у примусовому порядку; 

• забезпечено додержання стандартів захисту права на приватність під час застосування 
систем відеоспостереження; 

• запроваджено систему, яка унеможливлює створення надмірних державних баз 
персональних даних та виключає можливість протиправного втручання у приватність. 

План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

18 Забезпечення прав дитини 
• створено ефективну систему охорони дитинства 
• створено умови для самовираження та розвитку дитини 
• забезпечено запобігання соціальному сирітству та інституціоналізації дітей 
• забезпечено врахування кращих інтересів та думки дитини (відповідно до її віку та рівня 

розвитку) під час прийняття рішень, що стосуються дитини 
• створено умови для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально 

наближених до сімейних; здійснено реформування інтернатних закладів і проводиться їх 
поступова ліквідація 

• упроваджено послуги, що базуються на дружньому підході до дитини, насамперед 
медичні, соціальні, юридичні 

• забезпечено всім дітям рівний доступ до необхідних їм послуг незалежно від стану 
здоров’я, етнічного та соціального походження, віросповідання, місця проживання, 
громадянства або інших ознак; 

• запроваджено та забезпечено функціонування системи послуг раннього втручання з 
метою створення сприятливих умов життєдіяльності для дітей, які мають порушення 

• Державна соціальна програма «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період 
до 2021року 

• Національна стратегія реформування системи юстиції щодо 
дітей на період до 2023 року 

• Програма діяльності Кабінету Міністрів України, 
затверджена Постановою КМУ від 29 вересня 2019 р. № 849 



 

305 
 

розвитку, підтримки сімей, в яких вони виховуються, запобігання відмовам батьків від 
дітей, які мають порушення розвитку, інвалідизації дитячого населення; 

• упроваджено ефективну систему правосуддя щодо неповнолітніх з урахуванням 
міжнародних стандартів; 

• здійснюються ефективні заходи, спрямовані на ресоціалізацію та реабілітацію 
неповнолітніх засуджених і звільнених осіб з їх числа; 

• забезпечується державна реєстрація народження дітей на тимчасово окупованій 
території України та у населених пунктах, на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження; 

• забезпечується неухильне дотримання законодавства про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту, стосовно дітей, у тому числі дітей, 
розлучених із сім’ями; 

• зменшено кількість дітей – жертв насильства та всіх форм експлуатації, а також дітей, які 
перебувають у конфлікті із законом; 

• створено умови для недопущення безпосередньої участі дітей у збройних конфліктах, 
здійснюються всі можливі заходи щодо забезпечення захисту прав дітей, які перебувають 
у зоні воєнних дій та збройних конфліктів; 

• встановлено мінімальні стандарти безпеки та благополуччя дитини; 
• подолано дитячу бездоглядність, безпритульність, бродяжництво. 

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

відповідно до міжнародних стандартів; 
• впроваджено заходи для інтеграції в українське суспільство осіб, яких визнано в Україні 

біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, іноземців та осіб без 
громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні; 

• забезпечуються належні умови для звернення особи про визнання її біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, особливо дитині, розлученій із сім’єю; 

• забезпечується реалізація особами, яких визнано в Україні біженцями або особами, які 
потребують додаткового захисту, права на працю, охорону здоров’я, освіту; 

• створено умови для інтеграції в українське суспільство осіб, яких визнано в Україні 
біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту в Україні, а також іноземців 
та осіб без громадянства, які тривалий час перебувають в Україні на законних підставах. 

• План заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, в українське суспільство на період до 
2020 року 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

20 Забезпечення прав учасників антитерористичної операції 
• врегульовано на законодавчому рівні статус окремих категорій учасників 

антитерористичної операції; 
• створено належні матеріально-технічні умови для учасників антитерористичної операції 

на період її проведення; 

План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 
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• створено систему соціальної, медичної та психологічної реабілітації учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей для їх повернення до нормального життя. 

21 Захист прав внутрішньо переміщених осіб 
• задоволено життєво необхідні потреби внутрішньо переміщених осіб; 
• реалізовано комплексні заходи щодо підтримки та соціальної адаптації громадян 

України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції в інші регіони України; 

• забезпечено реалізацію та захист соціальних прав внутрішньо переміщених осіб, 
задоволення їх освітніх та інших потреб; 

• створено умови для добровільного повернення внутрішньо переміщених осіб на їх 
попереднє постійне місце проживання; 

• запроваджуються ефективні механізми сприяння реалізації та відновленню прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб; 

• використовуються міжнародно-правові механізми для захисту прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб. 

• Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 
впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 
переміщення на період до 2020 року 

• План заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень 
щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, 
схвалений Розпорядженням КМУ від 21 листопада 2018 р. 
№944-р 

• Програма діяльності Кабінету Міністрів України, 
затверджена Постановою КМУ від 29 вересня 2019 р. № 849 

• Національний план дій з виконання рекомендацій, 
викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок 

• Державна цільова програма відновлення та розбудови миру 
в східних регіонах України 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

22 Ужиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території України 
вжито необхідних заходів для захисту прав і свобод громадян України, в тому числі через 
доступні двосторонні та багатосторонні міжнародно-правові механізми. 

• Стратегія інформаційної реінтеграції Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

23 Забезпечення прав громадян України, які проживають у населених пунктах 
Донецької і Луганської областей, на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження 
• задоволено життєво необхідні потреби громадян України, які проживають у відповідних 

населених пунктах Донецької і Луганської областей; 
• створено належні умови для відновлення соціальних виплат таким громадянам і вжито 

заходів щодо забезпечення їх прав на охорону здоров’я та освіту; 
• забезпечено безпечні умови для добровільного переселення таких громадян в інші 

регіони України; 
• відновлено доступ таких громадян до правосуддя, забезпечено розслідування злочинів, 

вчинених у відповідних населених пунктах Донецької і Луганської областей. 

• Стратегія інформаційної реінтеграції Донецької та 
Луганської областей 

• План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106) 

24 Звільнення заручників та відновлення їхніх прав 
• створено ефективну систему звільнення заручників; 
• забезпечено право звільнених осіб на першочергове одержання медичної і правової 

допомоги; 
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• створено дієву систему соціальної, у тому числі психологічної, реабілітації звільнених 
осіб та членів їх сімей; 

• проведено ефективне розслідування злочинів, пов’язаних із викраденням людей, 
захопленням заручників. 

25 Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини 
• розроблено у співпраці з міжнародними організаціями, в тому числі неурядовими, та 

затверджено загальнодержавну програму з освіти у сфері прав людини, що містить чітку 
систему моніторингу та оцінки її виконання; 

• включено до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів теми з міжнародних стандартів у сфері прав людини; 

• включено до вимог, необхідних для виконання роботи за певною професією, посадою, 
пов’язаною з правотворенням та правозастосуванням, вимог щодо знання міжнародних 
стандартів у сфері прав людини; 

• запроваджено регулярне та системне 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. 

• Концепція розвитку громадянської освіти в Україні 
• Національний план дій з виконання рекомендацій, 

викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок  
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