Річний звіт за результатами моніторингу імплементації
Національної стратегії у сфері прав людини
( 1 грудня 2015р. –1 грудня 2016р.)
Підготовлений учасниками Меморандуму про співпрацю між представниками громадянського
суспільства та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

Київ 2016

2

Редакційна колегія:
Ксенія Семьоркіна, Богдан Мойса, Олег Мартиненко
Звіт підготовлений за матеріалами ВБФ «Право на захист», ГО «Правозахисний ЛГБТ Центр «НАШ СВІТ», ГО
«КРИМСОС», ГО «Український незалежний центр політичних досліджень», Експертного центра з прав людини, , Amnesty
International Ukraine, Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів,
Громадського об’єднання «Громадський рух «Стопхаб», БФ «Зміни одне життя — Україна», Консультаційної місії
Європейського Союзу, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Української Гельсінської спілки з прав
людини.

Звіт за результатами моніторингу імплементації Національної стратегії у сфері прав людини (2016 рік). Підготовлений
учасниками Меморандуму про співпрацю між представниками громадянського суспільства та Уповноваженим Верховної
Ради України з прав людини / Ред. кол.: Семьоркіна К., Мойса Б. та ін.; за заг. ред. А. Бущенка, Б. Крикливенка. – К., 2016.
– 186 с.

Діяльність Української Гельсінської спілки з прав людини щодо моніторингу імплементації Національної стратегії у сфері прав людини
підтримується проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Права людини в дії».
Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога
USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з
1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільярда доларів.
Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у
Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.
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Передмова
Національна стратегія у сфері прав людини (далі – Національна стратегія) є чи не першим системним документом, покликаним
інтегрувати цінності прав людини в різні сфери державної політики. Уповноваженому ВРУ з прав людини, провідним неурядовим організаціям
свого часу вдалося переконати керівництво держави визначити правозахисні цілі на найближчі п’ять років. Упродовж більш ніж півроку на
різних майданчиках та в різних середовищах тривало вироблення стратегічного документа. Врешті, Національну стратегію було затверджено
Указом Президента України від 25 серпня 2015 року №501/2015. Увібравши в себе напрямки реформування правосуддя, унеможливлення
свавільного позбавлення свободи та жорстокого поводження, ідеї недискримінації національних та соціальних меншин, вимоги врахування
прав та інтересів людей, які стали особливо вразливими через сучасні події й суспільні процеси країни, Національна стратегія консолідувала
урядовців, правозахисні інституції та громадянське суспільство.
Наповнити детальним змістом декларовані Національною стратегією вектори вдалося завдяки спільній розробці Плану дій на її
реалізацію. Проте на цьому етапі запал правозахисників та зацікавлених груп був дещо сповільнений позицією урядовців. Обмеженість
ресурсів, недостатня адміністративна спроможність, а інколи навіть недостатні знання впливали на обговорення кроків Плану дій.
Оцінюючи потенційні ризики та прагнучи убезпечити Національну стратегію та План дій від долі попередніх урядових програм,
Уповноважений ВРУ з прав людини та Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) ініціювали процедуру проведення постійного
моніторингу виконання цих документів. На основі укладеного Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим ВРУ з прав людини та
представниками громадянського суспільства розпочато підготовку щоквартальних оглядів відповідності дій уряду до взятих на себе
зобов’язань.
Ця діяльність має на меті сприяти дотриманню органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами
принципів, закріплених у третьому розділі Національної стратегії.
Пропонована публікація є другим оглядом виконання Національної стратегії і Плану дій. Оцінюючи здійснені урядом кроки, укладачі
ставлять за мету: по-перше, підтримувати інтерес суспільства до Національної стратегії; по-друге, продовжувати залучення різних зацікавлених
сторін, неурядових організацій та професійних об’єднань до моніторингу реалізації заходів, передбачених Планом дій; по-третє, залучати
міжнародні організації до сприяння ефективному виконанню Національної стратегії.
Залежно від обраних тем неурядові організації та експерти брали участь у зборі даних і аналізі діяльності з виконання Плану дій. До
Меморандуму можуть приєднатись будь-які організації громадянського суспільства, представницькі органи корінних народів, міжнародні
організації та експерти шляхом надсилання повідомлення про приєднання на адресу ks.semyorkina@helsinki.org.ua. Надані неурядовими
організаціями та експертами відомості узагальнюються поряд з відомостями, що надходять від органів влади.
Редакційна рада буде вдячна за будь-які відгуки та пропозиції, які ви можете направляти в офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини на
адресу електронної пошти (ks.semyorkina@helsinki.org.ua).

Про авторів
Уповноваженим ВРУ з прав людини за ініціативи УГСПЛ 23 лютого 2016 року було проведено установчу нараду з питання організації
громадського моніторингу виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015р. №1393-р.
Учасники наради створили координаційну Платформу за участю представників правозахисних організацій, які брали участь у розробці
Національної стратегії та Плану дій.
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Наразі учасниками Меморандуму є близько 66 НУО та незалежні експерти. Підготовку загального звіту здійснює Редакційна колегія.
Презентуючи широкому колу читачів моніторинг виконання Національної стратегії та Плану дій, УГСПЛ висловлює щиру подяку за
всебічну допомогу в підготовці цього Звіту – організаціям, які брали участь у моніторингу у звітному періоді та матеріали яких були
використані: ВБФ «Право на захист», ГО «Правозахисний ЛГБТ Центр «НАШ СВІТ», ГО «КРИМСОС», ГО «Український незалежний центр
політичних досліджень», Експертному центру з прав людини, Amnesty International Ukraine, Асоціації українських моніторів дотримання прав
людини в діяльності правоохоронних органів, Громадському об’єднанню «Громадський рух «Стопхаб», БФ «Зміни одне життя — Україна»,
Консультаційній місії Європейського Союзу, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
Редакційна колегія: Богдан Мойса, Олег Мартиненко, Ксенія Семьоркіна.

Методологія
У звіті представлені відомості про реалізацію заходів Плану дій, термін виконання яких припадає на звітний річний період (2016 рік). За
необхідності також оцінювались окремі заходи, термін виконання яких ще не настав, якщо звіт відповідального державного органу свідчить
про ймовірність неправильного їх виконання або виконання вцілому.
Виконання кожного заходу Плану дій оцінюється кількісно і якісно. Кількісно – оцінка досягнення у звітному періоді індикатора,
визначеного в Плані дій, шляхом віднесення до одного з критеріїв: «виконано», «виконано у звітному періоді», «виконано частково», «у стані
виконання», «не виконано», «ризик невиконання». Якісна оцінка – відповідність фактичного стану виконання Плану дій очікуваним
результатам стратегічної мети відповідного напрямку Національної стратегії.
У кожному розділі звіту окремо вказуються організації та експерти, чиї дані були використані при аналізі. У звіті представлені
рекомендації, спрямовані на найкраще виконання Плану дій та досягнення цілей Національної стратегії. Узагальнення отриманих відомостей і
складання загального звіту виконується Редакційної колегією. В даний документ також включено аналіз реалізації Плану дій, підготовлений
співробітниками офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини.
Кожен розділ починається з постановки проблеми і мети, що взяті з тексту Національної стратегії. Також дається пояснення цілей або
завдань, коли експерти відзначають невідповідність змісту виконаних заходів очікуваним результатам стратегічної мети відповідного напрямку
Національної стратегії, або якщо ці результати можуть бути не досягнуті.

Джерела використаної інформації
Відомості, використані в цьому звіті, отримані шляхом направлення запитів до органів влади, а також з відкритих джерел інформації
(офіційні сайти, публікації та звіти, які стосуються питань, що розглядаються). Додаткові відомості отримані за допомогою консультацій з
організаціями та фахівцями, які спеціалізуються у питаннях, що ввійшли в даний звіт.
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Забезпечення права на життя
Життя людини є найвищою соціальною цінністю. У сучасних умовах обов’язок держави захистити життя людини набуває особливого змісту, враховуючи існуючі системні проблеми,
зокрема:
порушення права на життя внаслідок незаконних дій терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", бойовиків, найманців, а також агресії
Російської Федерації;
збільшення незаконного обігу зброї;
непропорційне використання сили та спеціальних засобів працівниками правоохоронних органів;
неналежне надання медичної допомоги громадянам України;
неефективне розслідування випадків смерті;
відсутність ефективної системи негайного оповіщення населення про виникнення загрози або надзвичайної ситуації.
Стратегічна мета:
Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявність правових засобів захисту і механізмів ефективного розслідування порушень права на життя
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Досягненню
очікуваного
результату
перешкоджають
низька спроможність
механізму внесення
відомств щодо
безвісти зниклих. Не
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активності у напрямі
налагодження
співпраці
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АТО. Разом із тим,
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мав би бути
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Найменування
заходу

Строк
виконання

Відповідальні
за виконання

Моніторинг виконання

1) розроблення та IV квартал
подання на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
законопроекту про
ратифікацію
Європейської
конвенції щодо
відшкодування
збитку жертвам
насильницьких
злочинів

МЗС
Не виконано.
Мін’юст
До Верховної Ради України не було подано проект закону про ратифікацію Європейської конвенції
Консультаційн щодо компенсації жертвам насильницьких злочинів. Уряд провів переговори з Консультаційною місією
а місія
ЄС. В даному питанні Місія планує надати допомогу уряду найближчим часом.1
Європейського
Союзу в
Україні
(за згодою)

2) забезпечення
негайного
внесення до
Єдиного реєстру
досудових
розслідувань
відомостей про
безвісне
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відбору зразків
біологічного
походження в

МВС
органи
військової
прокуратури

постійно

Консультаційна місія Європейського Союзу/ Ola Quarrnstrom

Виконано у звітному періоді
Чинним КПК вже передбачений обов’язок правоохоронних органів невідкладно, протягом 24 годин,
вносити до ЄРДР заяви про вчинені кримінальні правопорушення. Дана норма не потребує розкриття чи
тлумачення – це безумовний обов’язок правоохоронного органу.
Процес відбору зразків біологічного походження в рамках кримінального провадження потребує
контролю виключно щодо якості проведення подальшого біологічного дослідження. Основною проблемою
в сфері проведення генетично-молекулярної експертизи є її результати. Потерпілі неодноразово скаржаться
на підроблення результатів експертизи, неякісне проведення дослідження. Дана система потребує
запровадження додаткового контролю.
Водночас, Національна поліція повідомляє, що з метою підвищення ефективності розшуку осіб
видано наказ Національної поліції від 02.02.2016 № 88 «Про забезпечення ефективності розшукової роботи
підрозділів кримінальної поліції», в якому зазначено про негайне, упродовж доби, внесення до ІІПС фактів
безвісного зникнення громадян та проведення першочергових заходів з їх розшуку. Проте незрозуміло,
який саме перелік першочергових заходів з розшуку громадян, які безвісно зникли, передбачений
зазначеним наказом.
Рекомендації
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заходами,
спрямованими на
превенцію злочинів.

2. Наявність
правових
засобів
захисту і
механізмів
ефективног
о
розслідуван
ня
порушень
права на
життя

Формальне
затвердження ГСУ
методичних
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відсутності їх у
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заходів з розшуку
зазначених
громадян та
організація
розкриття
кримінальних
правопорушень

Виконавцям заходу спільно із зацікавленими сторонами опрацювати питання щодо посилення
організаційної та ресурсної спроможності відповідних відомств для забезпечення виконання заходу,
зокрема в частині:
1) співпраці з науково-дослідними експертно-криміналістичними центрами (які наразі є підрозділами
Експертної служби МВС та структурно не пов’язані з підрозділами Національної поліції);
2) підвищення якості роботи оперуповноважених поліцейських управлінь, відділів (відділень) поліції
щодо негайного та точного внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань
про безвісне зникнення, викрадення громадян або потрапляння осіб у полон;
3) встановлення відповідальності за внесення до бази даних невірних даних щодо громадян, внаслідок
чого ускладнюється їх ідентифікація;
4) формування та користування масивом бази даних;
5) оновлення нормативно-правових актів, зокрема Інструкції з організації розшуку підозрюваних,
обвинувачених (підсудних), осіб, які ухиляються від відбування покарання, безвісно зниклих осіб та
встановлення особи невпізнаних трупів (затвердженої Наказом МВС України від 05.01.2005 р. № 3дск).
Особливої ваги ці проблеми набувають також у зв’язку з суттєвим некомплектом (від 30 до 70%) особового
складу територіальних підрозділів Національної поліції у Донецькій та Луганській областях.

3) здійснення
постійно
заходів з
організації
негайного
виявлення та
розкриття фактів
катувань, а також
злочинів,
пов'язаних із
жорстоким та
нелюдським
поводженням у
районі проведення
антитерористичної
операції, із
залученням
органів державної
влади та
міжнародних
організацій

МВС

2) розроблення
методичних
рекомендацій для
працівників
правоохоронних
органів щодо
принципів
ефективного
розслідування
відповідно до
практики
Європейського
суду з прав

МВС
Виконано.
Мін'юст
ГСУ до слідчих управлінь ГУНП та ДНДЕКЦ МВС направлено листи про надання пропозицій
заінтересовані стосовно методичних рекомендації.
органи
За результатами отриманої та узагальненої інформації розроблено та до територіальних слідчих
державної
підрозділів каналами електронної пошти направлено Методичні рекомендації з організації проведення
влади
відбору зразків біологічного походження в близьких осіб зниклих безвісти та призначення молекулярногенетичної експертизи, проведення заходів з розшуку зазначених громадян та реагування за фактами
зникнення безвісти людей у районах проведення антитерористичної операції.
На жаль, за відсутності зазначених рекомендацій у відкритому доступі не можливо оцінити виконання
заходу.

II квартал
2016 р.

У стані виконання.
На постійній основі відслідковуються процеси у злочинному середовищі. Відомості про виявлені
протиправні діяння доповідаються керівництву ГУНП регіонів або передаються до міжрегіональних
територіальних органів кримінальної розвідки для вжиття відповідних заходів реагування.
Відкритим залишається питання чи вдалося налагодити співпрацю з органами державної влади,
зокрема з Міністерством оборони та міжнародними організаціями. Якщо так – то згідно з яким наказом
(наказами) або іншими нормативно-правовими актами здійснюється така співпраця та з якими саме
органами й організаціями така співпраця налагоджена. Якщо ні – то що саме зробила Національна поліція в
цьому напрямку і чому не вдалося таку співпрацю налагодити.
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рекомендаціях
людини
практики ЄСПЛ та їх
вплив на досягнення
результату
3) включення до
програм навчання
та перепідготовки
працівників
Прийняття
правоохоронних
нормативного акту
органів окремого
щодо координації
відомств МВС, МО із предмету з питань
стандартів та
СБУ та ГУП може
свідчити про певний практики
Європейського
поступ в обміні
суду з прав
інформації для
пошуку та звільнення людини у справах
проти України
полонених,
щодо порушення
заручників та
віднайдення зниклих процесуальних
аспектів статей 2 і
безвісти осіб.
3 Європейської
Водночас, тривала
робота Міністерства конвенції про
оборони із створення захист прав
міжвідомчої робочої людини і
основоположних
групи щодо
свобод
дотримання норм
міжнародного
3.
1) проведення
Додержання гуманітарного права аналізу
на тимчасово
норм
відповідності
міжнародно окупованій території норм
го права для та зоні АТО, не
міжнародного
можливість оцінити гуманітарного
захисту
дії Мін’юсту для
життя
права та
визначення прогалин кримінального
мирного
у законодавстві із
населення
законодавства
проблематики
на
України з метою
очікуваного
тимчасово
виявлення
окупованій результату не
прогалин та
дозволяють говорити невідповідності
території
про успішність
України
(наприклад, щодо
імплементації
визначення
результату
воєнних злочинів)
3) проведення
робочої зустрічі з
представниками
Міжнародного
комітету
2

IV квартал
2016 р.

У стані виконання.
Консультаційна місія Європейського Союзу порадила СБУ ввести тренінг по стандартам та практикам
Європейської Конвенції з прав людини, включно із статтями 2 і 3 Конвенції, для всіх своїх співробітників.
КМЄС також надала пілотний тренінг для СБУ.2

I квартал
2016 р.

Мін’юст

постійно

МВС
Виконано частково.
МОЗ
В урядовому звіті зазначено, що постійно проводяться робочі зустрічі з представниками ДНДЕКЦ
СБУ (за
МВС, Міжнародного комітету Червоного Хреста (щомісячно) та представниками Міноборони (щотижнево)
згодою)
з метою розроблення порядку дій з встановлення на території тимчасово підконтрольній незаконним
заінтересовані збройним формуванням, місць утримання полонених та позбавлення волі осіб, виявлення на

Консультаційна місія Європейського Союзу/ Ola Quarrnstrom

Не виконано.
Посилання Мін’юсту на розробку законопроекту не зовсім свідчить про виконання діяльності,
передбаченої заходом. Питання щодо доповнення КК України статтею 438-1 дійсно залишається
актуальним, але воно розглядається з травня 2014 року (законопроект №4926).
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Червоного Хреста
та представниками
Міноборони, СБУ,
Генеральної
прокуратури
України з метою
розроблення
порядку дій з
встановлення на
території,
тимчасово
підконтрольній
незаконним
збройним
формуванням,
місць утримання
полонених та
позбавлення волі
осіб, виявлення
невпізнаних тіл
загиблих,
проведення їх
ексгумації,
надання допомоги
в здійсненні
належного судовомедичного огляду
та ідентифікації
померлих осіб
4) здійснення
систематичного
обміну
інформацією з
Міжвідомчим
центром допомоги
громадянам при
СБУ з питань
звільнення
полонених,
заручників та
віднайдення
зниклих безвісти
осіб

органи
державної
влади

контрольованій українською владою території невпізнаних тіл загиблих, проведення їх ексгумації, надання
допомоги в здійсненні належного судово-медичного огляду та ідентифікації померлих осіб.
Водночас, не зрозуміло чи розроблений такий порядок дій. Зрештою, з інших джерел не вдається
підтвердити проведення постійних зустрічей.

Виконано у звітному періоді.
Спільним наказом МВС, СБУ, МОУ, ГПУ від 19.05.2016 № 237/267/388 зареєстрованого у Мін’юсті
від 14.06.2016 № 856/28986 затверджено положення «Про об’єднаний центр з координації пошуку,
звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти
зниклих у районі проведення АТО». Вказане Положення передбачає координацію діяльності Служби
безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, а також (за згодою) громадських об’єднань та окремих осіб з питань пошуку,
звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників, встановлення місцезнаходження безвісти зниклих
осіб в районі проведення АТО.
Протягом 8 місяців 2016 року за наданими списками опрацьовано та передано до Об’єднаного центру
при СБУ інформацію щодо понад 3 тис. осіб.
З метою організації роботи щодо звільнення із заручників та розшуку безвісно зниклих в Головному
управлінні Національній гвардії України налагоджено співпрацю з: Об’єднаним центром з координації
пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження
безвісти зниклих у районах проведення антитерористичної операції; управлінням цивільно-військового
співробітництва МО України; волонтерськими організаціями. З метою ідентифікації тіл загиблих, які
вивезені із зони АТО до м. Дніпропетровська та м. Запоріжжя, серед яких можуть бути і зниклі безвісти
військовослужбовці НГУ, направлені повідомлення до органів внутрішніх справ за місцем проживання
близьких родичів.
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4.
Відповідніс
ть
міжнародни
м
стандартам
захисту
права на
життя умов
тримання та
поводження
з особами у
місцях, в
яких вони
примусово
тримаються
за судовим
рішенням
або
рішенням
адміністрат
ивного
органу
відповідно

На жаль, із часу
формування
очікуваного
результату,
становище осіб з
інвалідністю, що
відбувають
покарання або
перебувають у
стаціонарних
закладах охорони
здоров’я чи
соціального захисту
не змінилось.
Нормативне
регулювання
діяльності закладів
Мінсоцполітики та
МОЗ потребує
доопрацювання з
урахуванням
міжнародних
стандартів
дотримання прав

5) утворення
I квартал
міжвідомчої
2016 р.
робочої групи з
питань контролю
за додержанням
міжнародного
гуманітарного
права та
міжнародного
права у галузі прав
людини на
тимчасово
окупованій
території України
та в районі
проведення
антитерористичної
операції із
залученням
органів державної
влади,
правоохоронних
органів,
представників
міжнародних
організацій

Міноборони
Мін’юст
МЗС
МВС
СБУ (за
згодою)
інші
заінтересовані
органи
державної
влади
Уповноважени
й Верховної
Ради України з
прав людини
(за згодою)
представники
міжнародних
та неурядових
організацій (за
згодою)

У стані виконання.
Міністерством оборони України розроблено та погоджено із заінтересованими центральними
органами виконавчої влади проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої
робочої групи з питань контролю за додержанням норм міжнародного гуманітарного права та
міжнародного права у галузі прав людини на тимчасово окупованій території України та в районах
проведення антитерористичної операції».
Згідно з вказаним проектом утворюється міжвідомча робоча група, та затверджується Положення про
неї.
Найближчим часом проект постанови буде направлено до Міністерства юстиції України для
здійснення правової експертизи.

1) розроблення
I квартал
механізму та
2016 р.
поквартального
плану-графіка
заходів із
забезпечення осіб
з інвалідністю, які
перебувають у
місцях
попереднього
ув’язнення,
обмеження та
позбавлення волі,
а також у
психіатричних та
інтернатних
закладах,
виробами
медичного
призначення та
технічними
засобами
реабілітації згідно
з потребою

ДПтС
МВС
МОЗ
МОН
Мінсоцполітик
и

Не виконано.
Як свідчить моніторинг, всі психіатричні та інтернатні установи не забезпечені відповідно до потреб
виробами медичного призначення та технічними засобами реабілітації. До того ж в індивідуальних
програмах реабілітації осіб з інвалідністю не визначаються повною мірою потреби таких осіб у технічних
засобах реабілітації. МСЕК визначає потреби формально, не коригує і не контролює ефективність
виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю. До того в багатьох регіонах МСЕК не
здійснює виїзди до інтернатних установ. Осіб з інвалідністю змушені возити на засідання МСЕК, у т.ч. до
спеціалізованих МСЕК у Донецькій та Луганській областях, що є проблематичним та не відповідає
інтересам людей з інвалідністю.
Комітет ООН з прав людей з інвалідністю з питань реалізації в Україні Конвенції ООН про права
людей з інвалідністю в Україні надав рекомендації щодо деінституалізації установ, де перебувають люди з
інвалідністю.
Прийняття постанови КМУ № 753 є першим кроком до припинення діяльності спеціальних шкілінтернатів системи освіти, забезпечивши рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми
потребами, сприяти їхньому успішному навчанню, розвитку та соціалізації.
Моніторинг НПМ інтернатних установ системи освіти, охорони здоров’я та соціального захисту
населення свідчить, що однією з причин порушення прав підопічних та вихованців є відсутність
нормативного врегулювання діяльності інтернатних установ. В інтернатних установах системи соціального
захисту населення працюють та надають медичну допомогу лікарі за відсутності ліцензії для надання
такого виду господарської діяльності, що є порушенням законів України «Про основи законодавства
України про охорону здоров’я» і «Про ліцензування видів господарської діяльності». Через зазначене
незаконно застосовується фізична фіксація та ізоляція осіб з психічними розладами; немає доступу до
знеболення тощо.
Відсутність взаємодії між органами соціального захисту населення та охорони здоров’я в переважній
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до закону

людини.
відповідно до
Забезпечення осіб з законодавства
інвалідністю із
визначених заходом
категорій засобами
реабілітації
практично не
відбувається. Має
місце не якісне
заповнення ІПР без
урахування потреб
особи з інвалідністю.

5.
Створення
передумов
для
зменшення
ризиків
життю та
здоров'ю

Урядом не було
вжито заходів
спрямованих на
посилення захисту
осіб з інвалідністю у
період надзвичайних
ситуацій. Не
врегульованими

3) розроблення та II квартал
подання на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту
нормативноправового акта
щодо

кількості регіонів призводить до того, що медичні огляди підопічних вузькопрофільними спеціалістами
(хірургами, онкологами, мамологами та ін.) проводяться формально або взагалі не проводяться, не
забезпечується паліативна і стоматологічна допомога підопічним, які її потребують, відсутній
диспансерний облік.
Не врегульовано порядок використання особистих пенсійних коштів вихованців та повнолітніх
недієздатних підопічних, що призводить до порушення права таких осіб на користування власними
коштами або їх нецільове використання персоналом. Так, згідно наданої у 2015 р. інформації на рахунках
вихованців і недієздатних підопічних, опіку над якими здійснює установа, було 46 млн грн.
Моніторинг показав переважно низьку обізнаність персоналу про права осіб, які перебувають в таких
установах, відсутність навиків спілкування з ними та забезпечення догляду, особливо особам з психічними
розладами та/або інтелектуальною недостатністю
ДПтС повідомляє про безоплатне забезпечення інвалідів харчуванням. Разом із тим, залишається
невідомим, чи є серед них особи, які за станом здоров’я потребують спеціального харчування, та
забезпечення їх таким. Безоплатно засобами реабілітації та засобами медичного призначення
забезпечуються особи з інвалідністю, яким такі засоби рекомендовані. В іншому разі потрібні засоби особа
змушена купувати за власні кошти або кошти близьких осіб.
У 2015 році на забезпечення засобами медичного призначення та реабілітації осіб, які відбувають
покарання, було виділено 39 828,2 тис.грн. У 2016 році на зазначені заходи виділено 46 886,3 тис.грн.
Подані ДПтС цифри можуть свідчити про певний прогрес у збільшенні видатків на забезпечення засобів
реабілітації. Водночас залишається відкритим питання механізму такого забезпечення.
Рекомендації:
Доповнити План дій заходам із вирішення піднятої проблематики.
1. Розробити програму реформування інтернатних установ системи соціального захисту населення,
забезпечивши надання альтернативних послуг у громаді (підтриманого проживання та догляду вдома за
особами зі стійкими психічними та/або інтелектуальними порушеннями тощо), визначивши відповідальні:
КМУ, облдержадміністрації
2. Унормувати питання надання медичної допомоги в установах соціального захисту населення, а
також надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами зі стійкими психічними та/або
інтелектуальними порушеннями, визначивши відповідальними: Мінсоцполітики, МОЗ
3. Розробити та затвердити порядок отримання та використання особистих коштів недієздатних осіб,
які проживають в установах систем охорони здоров’я та соціального захисту населення, опіку (піклування)
над якими здійснюють установи, а також дієздатних осіб, які потребують підтримки прийняття рішень,
визначивши відповідальними: Мінсоцполітики, МОЗ
4. Удосконалити норми чисельності спеціалістів різних спеціальностей в закладах систем освіти,
охорони здоров’я та соціального захисту населення, у яких перебувають діти та повнолітні особи з
інвалідністю, визначивши відповідальними : Мінсоцполітики, МОЗ, МОН
5. Включити до програм навчання та перепідготовки персоналу інтернатних установ, зокрема
середнього та молодшого медичного персоналу питання щодо особливостей надання медичної допомоги,
догляду, спілкуванню, обслуговуванню людей похилого віку, осіб з інвалідністю та стійкими психічними
та/або інтелектуальними порушеннями, а також щодо міжнародних стандартів та національного
законодавства забезпечення прав таких людей, визначивши відповідальними: МОЗ, Мінсоцполітики, МОН,
облдержадміністрації
Мінсоцполітик
и
МВС
Міноборони
Мінінфраструк
тури
Мін'юст
МОЗ

Не виконано.
У відповіді Мінсоцполітики вказано, що Постановою КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 534 посилено
контроль за незаконним вивезенням та виїздом дітей, у першу чергу дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, із районів проведення АТО в Україні за кордон, у
тому числі на оздоровлення та відпочинок, а також за їх поверненням на територію України,
Водночас, залишаються не вирішеними ряд питань, які ставлять під сумнів виконання заходу.
1) розроблення нормативно-правового акту, яким би чітко регламентувався порядок дій персоналу
установ, де утримуються діти або повнолітні особи, які перебувають під опікою чи піклуванням (установи
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факторами
підвищеної
небезпеки

залишаються
питання евакуації із
зони АТО осіб, над
якими здійснюється
опіка та піклування.
Відсутнє нормативне
регулювання надання
супроводу особам з
інвалідністю під час
надзвичайної
ситуації. Водночас,
не розробленими є
програми навчань
для працівників
стаціонарних установ
щодо надання
відповідної
допомоги. Вказане не
дозволяє говорити
про зменшення
ризиків для осіб з
інвалідністю
зумовлених
факторами
підвищеної
небезпеки.

затвердження
порядку вивезення
з району
проведення
антитерористичної
операції дітей та
повнолітніх осіб,
які перебувають
під опікою та
піклуванням, у
разі неможливості
отримати на таке
вивезення дозвіл
опікуна або
піклувальника

МОН

з виконання покарань, психіатричні та інтернатні заклади тощо), що опинилися на непідконтрольній
території;
2) внесення до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та
вантажів (товарів) через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей уточнення з приводу
виїзду з неконтрольованої території такої уразливої категорії, як повнолітні особи, які перебувають під
опікою чи піклуванням (наразі він здійснюється за умови пред’явлення будь-якого документа, що
посвідчує особу та дозволу фізичної особи), а саме – необхідності супроводу законних представників.
Розроблювані Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту ДСНС України проекти
Державних стандартів України «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Евакуація населення» та «Методика
планування заходів з евакуації» не вирішують піднятої заходом проблеми. .

5) розроблення та I квартал
подання на
2017 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту
нормативноправового акта
щодо визначення
порядку
організації та
здійснення
супроводу людей з
інвалідністю,
зокрема з
порушенням
органів зору,
слуху, опорнорухового апарату,
з розумовою
відсталістю,
психічними
розладами, та
інших
маломобільних
груп населення,
які одиноко чи
самостійно
проживають у зоні
надзвичайної
ситуації або зоні
можливого
ураження, а також
багатодітних сімей
і сімей, у складі
яких є члени сім’ї,

Мінсоцполітик
и
МОН
МОЗ
Мін’юст
Мінінфраструк
тури
МВС
Міноборони

Не виконано.
Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру» від 8 червня 2000 року № 1809-III, на який посилаються виконавці, втратив
чинність з прийняттям Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI;
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11, якою затверджено Положення про
єдину державну систему цивільного захисту, також не врегульовано питання порядку організації та
здійснення супроводу людей з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового
апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення, які
одиноко чи самостійно проживають у зоні надзвичайної ситуації або зоні можливого ураження, а також
багатодітних сімей і сімей, у складі яких є члени сім’ї, що не можуть самостійно рухатися. Натомість, у
колонці стану виконання запланованого заходу зазначено, що супровід зазначених категорій людей не є
соціальною послугою.
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що не можуть
самостійно
рухатися
6) запровадження II квартал
системи тренінгів 2016 р.
для працівників
системи
цивільного
захисту, а також
закладів
пенітенціарної
системи, охорони
здоров'я, освіти та
соціального
захисту, в яких
перебувають люди
з інвалідністю,
зокрема з
порушенням
органів зору,
слуху, опорнорухового апарату,
з розумовою
відсталістю,
психічними
розладами, та інші
маломобільні
групи населення,
за навчальною
програмою щодо
надання таким
категоріям осіб
допомоги в разі
виникнення та/або
загрози
виникнення
надзвичайних
ситуацій

МОН
Не виконано.
МВС
Із урядового звіту випливає, що виконання заходу перебуває на початковому етапі. Не відомою є
Міноборони
діяльність утвореної МОН Робочої групи із формування системи навчання стосовно надання допомоги
Мінінфраструк особам з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях
тури
Мінсоцполітик
и
Мін'юст
МОЗ
ДФС
ДСНС
місцеві
держадміністр
ації
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Протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню
Катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання залишається системною проблемою в Україні.
Відсутність ефективного розслідування злочинів та недостатньо ефективна система попередження і захисту від катувань створюють атмосферу безкарності та призводять до
поширення цього явища.
Події, пов’язані з агресією Російської Федерації, ще більше загострили проблеми неналежного поводження та підвищили рівень терпимості до нього у суспільстві
Стратегічна мета:
Створення ефективної системи протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;
створення умов для запобігання випадкам неналежного поводження;
утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів неналежного поводження
Найменуван Оцінка досягнення
ня
очікуваного
очікуваного результату
результату
6.
Створення
ефективної
системи
розслідуван
ня злочинів,
пов'язаних із
катуваннями
, жорстоким,
нелюдським
або таким,
що
принижує
гідність,
поводження
м чи
покаранням,
у тому числі
насильницьк
им
зникненням

Виходячи із аналізу
виконання заходів
Плану дій, важко
говорити про прогрес
у створенні
ефективної системи
розслідування,
визначеного
очікуваним
результатом
Стратегії. Зокрема,
не підготовлено
проект Закону щодо
приведення статті
127 Кримінального
кодексу у
відповідність із
Конвенцією проти
катувань та інших
жорстоких,
нелюдських або
таких, що
принижують гідність
видів поводження чи
покарання. Не
зрозумілою є
ситуація із
приведенням
кримінальнопроцесуального
кодексу у частині
початку досудового
розслідування у
відповідність із
практикою ЄСПЛ

Найменування
заходу

Строк
Відповідальні
виконання за виконання

1) запровадження
інформаційних
правоосвітніх
кампаній у засобах
масової інформації
щодо недопущення
катувань та
жорстокого
поводження в
діяльності
правоохоронних
органів

починаючи МІП
з II
кварталу
2016 р.

2) розроблення з
IV квартал Мін’юст
урахуванням стану 2016 р.
законодавчого
забезпечення
діяльності
Державного бюро
розслідувань
законопроекту
щодо створення
незалежного
органу, виключною
компетенцією
якого буде
розслідування
випадків
жорстокого
поводження та
інших випадків
неналежного
поводження з боку

Моніторинг виконання

У стані виконання
У Плані заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року
заплановано запровадження інформаційних правоосвітніх кампаній щодо недопущення катувань та
жорстокого поводження в діяльності лише правоохоронних органів. Оскільки моніторинг свідчить, що
мають місце жорстоке і таке, що принижує гідність поводження й в психіатричних лікарнях та
інтернатних установах системи освіти і соціального захисту населення, має бути запроваджено і в цих
сферах. Для їх організації та проведення важливо використовувати потенціал міжнародних та
громадських організацій.
Жодна інформація про проведення, або ж підготовку інформаційних кампаній силами
Міністерства інформаційної політики відсутня.
Рекомендації
Внести доповнення до заходу Плану дій, виклавши його у наступній редакції «запровадження
інформаційних правоосвітніх кампаній у засобах масової інформації щодо недопущення катувань та
жорстокого поводження в діяльності правоохоронних органів, у стаціонарних закладах охорони
здоров’я та соціального захисту та спеціальних освітніх закладів інтернатного типу».
У стані виконання.
Amnesty International Ukraine вважають, що попри закріплення за Державним бюро розслідувань
повноважень щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, вчинених
працівниками правоохоронних органів, на сьогодні до Верховної Ради України подано законопроект №
5212 від 03.10.2016, яким передбачено, що: «з метою забезпечення оперативності та ефективності
кримінального провадження Генеральний прокурор (виконувач обов’язків Генерального прокурора)
має право доручити здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення органу,
якому це правопорушення не підслідне, але який розпочав щодо нього досудове розслідування у
встановленому цим Кодексом порядку».
Відповідний законопроект видається таким, що створює передумови для зловживань у діяльності
Генеральної прокуратури України, а відтак законопроект підлягає відхиленню чи ґрунтовному
доопрацюванню.
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щодо статей 2 та 3
Конвенції та
нормативного
регулювання
дисциплінарного
провадження за
скаргами громадян.
Разом із тим, частина
заходів Плану дій не
в повній мірі
відповідає
очікуваному
результату або
потребує перегляду.

працівників
правоохоронних
органів
3) розроблення
II квартал
відповідно до
2016 р.
стандартів
Європейської
конвенції про
захист прав
людини і
основоположних
свобод та
Європейського
комітету з питань
запобігання
катуванням чи
нелюдському або
такому, що
принижує гідність,
поводженню чи
покаранню
законопроекту про
внесення змін до
Кримінального
кодексу України
щодо скасування
строків давності
розслідувань
злочинів,
складовою яких є
катування та/або
жорстоке
поводження

Мін'юст

Не виконано.
Секретаріатом Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
розроблено проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення проведення розслідування на виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо
України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо способу виконання судових рішень»,
які надіслано на погодження до заінтересованих органів.
Відповідь Мінюсту дана не по суті, оскільки стосується підготовки змін до процесуального
законодавства.
Рекомендації
Визначитися з необхідністю внесення змін до цього пункту або виключення його з Плану дій,
оскільки у такій редакції він не відповідає таким принципам кримінального права, як гуманізм та
економія репресії. Крім того, міжнародними документами саме така вимога не висувається.

4) розроблення
II квартал
законопроекту про 2016 р.
внесення змін до
Кримінального
процесуального
кодексу України
щодо початку
досудового
розслідування та
внесення
відомостей до
Єдиного реєстру
досудових
розслідувань на
підставі рішення
Європейського

Мін'юст

Не виконано.
В узагальненому звіті Мін’юстом не деталізується, які саме кроки зроблено на виконання
зазначеного пункту – лише зроблено посилання на пп. 3 п. 6, з чого можна зробити припущення, що ця
позиція може бути врахована як складова комплексного оновлення процесуального законодавства
відповідно до положень нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та європейських
стандартів. Проте бажано було б більш чітко зазначити, що таку процедуру буде розроблено і
відповідним чином закріплено.
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суду з прав
людини, у якому
констатовано
порушення
процесуальних
аспектів статей 2
чи 3 Європейської
конвенції про
захист прав
людини і
основоположних
свобод у зв'язку з
проведенням
неефективного
розслідування
випадків смерті чи
катування або
нелюдського чи
такого, що
принижує гідність,
поводження або
покарання
5) проведення
III квартал
оцінки впливу та
2016 р.
ефективності
законодавства з
питань запобігання
та абсолютної
заборони катувань
і жорстокого
поводження з
особами з
інвалідністю
відповідно до
заключних
зауважень
Комітету ООН
проти катувань
(CAT/C/UKR/CO/6
-PARA 18 (e) та
подання на розгляд
Кабінету Міністрів
України
пропозицій щодо
покращення
відповідної
ситуації

Мін'юст
МВС
ДФС
ДСА (за
згодою)
інші
заінтересовані
органи
державної
влади

Виконано частково.
Захід викладено не зовсім коректно, оскільки параграф 18 (е) Рекомендацій Комітету ООН проти
катувань спрямований на підготовку та навчання персоналу відповідних інституцій та закладів щодо
недопущення ними неналежного поводження і не стосується законодавства. Разом з тим, захід не зовсім
відповідає очікуваному результату, вирішення закладеної у заході проблеми стосується швидше
належних умов утримання та тримання.
Водночас, Закон України «Про попереднє ув’язнення» та Кримінально-виконавчий кодекс України
дійсно передбачають заборону застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну
зброю до осіб з вираженими ознаками інвалідності. Дані нормативно-правові акти, а також Правила
внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом Міністерства юстиції
України від 29.12.2014№ 2186/5, та Правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної
кримінально-виконавчої служби України, затверджені наказом Міністерства юстиції України від
18.03.2013 № 460/5, не містять прямої заборони щодо поміщення інвалідів першої групи в
дисциплінарний ізолятор, карцер, приміщення камерного типу (одиночну камеру).
Варто відмітити, що під час моніторингових візитів факти застосування фізичного впливу,
спеціальних засобів і вогнепальної зброї до осіб з вираженими ознаками інвалідності та поміщення
інвалідів першої групи до вказаних штрафних приміщень не виявлялися.
Рекомендації:
1. Переформулювати захід Плану дій виокремивши два окремі заходи із наступною редакцією:
- « проведення оцінки впливу та ефективності програм навчання та перепідготовки персоналу
закладів виконання покарань, стаціонарних закладів охорони здоров’я та соціального захисту,
спеціальних шкіл інтернатного типу з питань запобігання та абсолютної заборони катувань і
жорстокого поводження з особами з інвалідністю відповідно до заключних зауважень Комітету ООН
проти катувань (CAT/C/UKR/CO/6-PARA 18 (e) та внесення відповідних змін до зазначених навчальних
програм».
- «Провезти аналіз впливу та ефективності законодавства, нормативних актів, що регулюють
діяльність стаціонарних закладів охорони здоров’я та соціального захисту, спеціальних шкіл
інтернатного типу щодо наявності у них положень щодо запобігання та протидії жорстокому чи
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неналежному поводженню».
2. Визначити відповідальними за виконання заходів Мін’юст, Місоцполітики, МОЗ, МОН,
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою), зацікавлені сторони з числа
міжнародних та громадських об’єднань (за згодою).
3. Передбачити у Законі України «Про попереднє ув’язнення», Кримінально-виконавчому кодексі
України, Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, Правилах внутрішнього
розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України пряму заборону
щодо поміщення осіб з інвалідністю першої групи, а також осіб, які не можуть обслуговувати себе без
сторонньої допомоги, в дисциплінарний ізолятор, карцер, приміщення камерного типу (одиночну
камеру).
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6) розроблення
II квартал
законопроекту про 2016 р.
внесення змін до
статті 127
Кримінального
кодексу України та
статті 36
Кримінального
процесуального
кодексу України
відповідно до
Конвенції проти
катувань та інших
жорстоких,
нелюдських або
таких, що
принижують
гідність, видів
поводження і
покарання

Мін'юст

Не виконано.
На сьогодні Радою з питань судової реформи, як консультативно-дорадчим органом при
Президентові України, здійснюється підготовка законопроекту про внесення змін до всіх
процесуальних кодексів, що має на меті оновлення процесуального законодавства відповідно до
положень нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та європейських стандартів.
З огляду на членство Міністра юстиції у складі Ради з питань судової реформи, напрацьовані
Міністерством юстиції пропозиції про внесення змін, зокрема, до КПК будуть надіслані до вказаної
Ради для включення їх у комплексний законопроект про внесення змін до процесуальних кодексів.
Відповідь не відповідає змісту заходу, адже йдеться, у першу чергу, про внесення змін не до
Кримінального процесуального кодексу, а до Кримінального кодексу, зокрема до статті 127 з метою її
приведення у відповідність до вимог Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських
або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.3
Рекомендації
Мін’юсту
1) створити робочу групу із залученням фахівців у галузі кримінального та міжнародного права;
2) обговорити доцільність та відповідності таких змін принципам КП і міжнародним стандартам;
3) відповідно до прийнятого рішення в рамках робочої групи розробити законопроект, у якому в
якості спеціального суб’єкту злочину «катування» виступає посадова (службова) особа;
4) провести обговорення відповідних проектів з НУО та МО;
5) направити відповідний законопроект на розгляд КМУ.

7) підготовка
I квартал
звернення до
2016 р.
пленуму
Верховного Суду
України щодо
надання
роз’яснення
законодавства з
питань вчинення
катувань та
забезпечення його
застосування до
осіб, які
підозрюються у
вчиненні тортур, та
можливості їх
покарання

Мін’юст
МВС
СБУ (за
згодою)
інші
заінтересовані
органи
державної
влади

Не виконано.
У зв’язку з визначеним Планом дій завданням щодо приведення положень статті 127 КК України у
відповідність до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження і покарання, виконання якого спрямоване на усунення перш за все
можливих протиріч при кваліфікації катування, вчиненого стороною обвинувачення під час
кримінального провадження, Мін’юст вважає передчасним таке звернення до Пленуму ВСУ за
роз’ясненням статті 127 КК України. Разом з тим, позиція Мін’юсту мала б кореспондуватись із
підготовкою відповідного законопроекту. Чого, на жаль, не зроблено.

Експертний центр з прав людини/Бєлоусов Ю.

17
відповідно до
статті 127
Кримінального
кодексу України із
застосуванням
покарання за
тортури,
співмірного
тяжкості злочину
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8) запровадження II квартал
механізму ведення 2016 р.
окремого
статистичного
обліку злочинів,
які включають в
себе елементи
катування,
передбачених
статтею 1
Конвенції проти
катувань та інших
видів жорстокого,
нелюдського та
такого, що
принижує гідність,
видів поводження
та покарання, та
забезпечення
обов'язкової
періодичної
публікації таких
статистичних
даних

Держстат
Виконано частково.
інші
ГПУ запровадило форму адміністративної звітності № 1 (щомісячна) "Єдиний звіт про кримінальні
заінтересовані правопорушення" (затверджена наказом ГПУ від 23.10.2012 № 100), у якій наводиться інформація щодо
органи
кількості зареєстрованих правопорушень і результати їх досудового розслідування, зокрема за статтею
державної
127 ККУ. Ця форма розміщується на офіційному веб-сайті ГПУ у розділі "Інформація".
влади
Також відповідно до статті 149 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ведення судової
статистики здійснює Державна судова адміністрація України (далі - ДСА України). Дані щодо кількості
засуджених осіб за статтями ККУ, у тому числі й за статтею 127, ДСА України збирає на підставі
форми адміністративної звітності № 7 (піврічна, річна) "Звіт про склад засуджених" (затверджена
наказом ДСА України від 21.11.2012 № 153).
В електронному вигляді дані судової статистики, зокрема форма № 7 (піврічна, річна),
розміщуються на офіційному веб-порталі "Судова влада" (сош1.§ОУ.иа) у розділі "Судова статистика."/
"Звітність".
МВС повідомило про запровадження форми звітності 1-ДПЛ «Про стан дотримання прав людини в
діяльності Національної поліції України. Проте з відповіді не зрозуміло, які саме позиції будуть
обліковуватися у цій звітності.

9) нормативне
II квартал
вдосконалення
2016 р.
процедури
дисциплінарного
розслідування за
скаргами громадян
для найповнішого
гарантування
захисту права
потерпілої особи
на справедливий та
ефективний
розгляд з
передбаченням,

МВС

Експертний центр з прав людини/Бєлоусов Ю.

Не виконано.
Підготовлено доповнення до проекту Дисциплінарного статуту Національної поліції України
окремою статтею «Проведення службового розслідування за зверненнями щодо застосування
поліцейськими катування…», проте у зв’язку з тим, що Проект Закону Про Дисциплінарний статут
Національної поліції України зареєстровано у Верховній Раді України за № 4670 від 16.05.2016 та 15
листопада прийнятий у першому читанні.
На сьогодні відсутня офіційна статистика щодо кількості злочинів, пов’язаних із застосуванням
катувань, які вчиняються саме правоохоронцями. З загального масиву злочинів, вчинених за статтею
127 Кримінального кодексу, які обліковуються у статистиці Генеральної прокуратури України,
виділити злочини, які були вчиненні правоохоронцями не є можливим. В той же час, як вже згадувалося
вище, злочини, кваліфіковані за ч. 2. статті 365 Кримінального кодексу також не відображають реальної
картини. Отже, єдина адекватна статистична інформація відсутня.4
Виходячи з відповіді на інформаційний запит, на виконання пункту було підготовано доповнення
до проекту Дисциплінарного статуту Національної поліції України у формі окремої статті «Проведення
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зокрема,
повноправної
участі заявника у
проведенні
дисциплінарного
розслідування за
його зверненням
(ознайомлення з
матеріалами
розслідування та їх
оцінювання,
присутність під час
проведення допиту
осіб, можливість
надання
додаткових
матеріалів на будьякому етапі
розслідування
тощо); можливості
заявника залучати
до
дисциплінарного
розслідування
адвоката чи іншого
спеціаліста в галузі
права,
правозахисників,
незалежних
експертів;
можливості
відсторонення
працівника органів
внутрішніх справ
від виконання
своїх обов'язків на
період проведення
дисциплінарного
розслідування (у
необхідних для
забезпечення його
об'єктивності
випадках);
здійснення заходів
із захисту заявника
та інших сторін
дисциплінарного
розслідування від
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УМДПЛ/ Юрчик І.

службового розслідування за зверенням щодо застосування поліцейськими катування…», проте
оскільки проект Закону України «Про дисциплінарний статут Національної поліції України» вже
зареєстровано у Верховній Раді України під № 4670 і опрацьовується комітетами, доповнити його
даною статею на цьому етапі не є можливим.
В наслідок повторної комунікації було отримано пропозиції до проекту дисциплінарного статуту
Національної поліції в частині забезпечення виконання даного підпункту Стратегії, виконані у вигляді
окремої статті. Шляхом вивчення проекту дисциплінарного статуту та пропозицій Національної поліції
до нього, було встановлено, що завдання, передбачені Стратегією, не виконано або виконано не повною
мірою та неналежним чином5
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тиску з боку
працівників
органів внутрішніх
справ
10) звернення до
2016 рік
Вищого
спеціалізованого
суду України з
розгляду цивільних
і кримінальних
справ з метою
надання
роз'яснення щодо
порядку
застосування статті
206 Кримінального
процесуального
кодексу України

Мін'юст
У стані виконання.
Уповноважени
Міністерством юстиції підготовлено лист до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
й Верховної
цивільних і кримінальних справ щодо надання роз’яснень порядку застосування статті 206
Ради України з Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК).
прав людини
(за згодою)

11) розроблення та III квартал
включення до
2016 р.
навчальних
програм та курсів
підвищення
кваліфікації суддів
і адвокатів курсу з
питань належного
застосування статті
206 Кримінального
процесуального
кодексу України

Мін'юст
МОЗ
Національна
школа суддів
(за згодою)

У стані виконання.
Розроблено проект програми підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу, в рамках тренінгу системи ТоТ (навчання адвокатів-тренерів/модераторів,
проведення кущових семінарів), у тому числі з питань належного застосування статті 206
Кримінального процесуального кодексу України.
Підготовлено 10 тренерів/адвокатів, модераторів та в період з 25 червня по 16 липня 2016 року
разом з проектом Ради Європи проведено серію каскадних тренінгів у містах Святогірськ (Донецька
область), Київ, Біла Церква, Сєвєродонецьк, Дніпропетровськ, Маріуполь, в тому числі з питань захисту
прав людини (загальні обов’язки судді), в яких прийняли участь 198 адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу.
На жаль, не зрозумілою залишається ситуація щодо розроблення відповідного навченого курсу для
суддів.

13) розроблення та III квартал
внесення змін до
2016 р.
Порядку
організації надання
медичної допомоги
засудженим до
позбавлення волі,
затвердженого
наказом Мін'юсту
та МОЗ від 15
серпня 2014 р. N
1348/5/572, та
інших нормативноправових актів з
метою
забезпечення:
проведення
медичних
обстежень

Мін'юст
ДПтС
Харківська
правозахисна
група (за
згодою)

У стані виконання.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 «Деякі
питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», згідно з якою
Міністерство юстиції є правонаступником Державної пенітенціарної служби, що ліквідується, в частині
реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, на сьогодні
проводиться перегляд та заплановано подальше внесення змін до низки нормативно-правових актів, які
регламентують, зокрема, надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту.
Враховуючи зазначене, при опрацюванні та внесенні відповідних змін до спільного наказу Міністерства
юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572 «Про
затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767, у ньому також
будуть враховані положення, що регламентують проведення медичних обстежень засуджених поза
межами чутності та вимоги щодо фіксування тілесних ушкоджень, які виявлено у засуджених,
відповідно до стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Разом з тим, Мін’юстом не повідомляється
орієнтовна дата виконання заходу.
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засуджених,
ув'язнених та
затриманих поза
межами чутності і
(якщо медичний
працівник не бажає
іншого в кожному
конкретному
випадку) поза
межами видимості
немедичного
персоналу;
імплементації
вимог щодо
фіксування
тілесних
ушкоджень, які
виявлено у
засуджених,
ув'язнених чи
затриманих,
відповідно до
стандартів
Європейського
комітету з питань
запобігання
катуванням чи
нелюдському або
такому, що
принижує гідність,
поводженню чи
покаранню,
викладених у 23-й
Загальній доповіді
за 2012/2013 рік та
пункті 30 Доповіді
за результатами
візиту до України
2012 року
14) розроблення
III квартал
законопроекту про 2016 р.
внесення змін до
Закону України
"Про попереднє
ув'язнення" щодо
надання доступу до
установ
попереднього
ув'язнення
представникам

Мін'юст
ДПтС
Харківська
правозахисна
група (за
згодою)

У стані виконання.
Станом на 03.11.2016 Законопроект «Про пенітенціарну систему» проходить обговорення у
робочій групі по реформуванню Державної пенітенціарної служби України.
Погодження із слідчим або судом надання доступу до установ попереднього ув’язнення не
повинно поширюватися на суб’єктів, які відповідно до своїх обов’язків займаються питаннями
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню, а також главу держави, очільників окремих міністерств та відомств.
Подібно до того, як це врегульовується у статті 24 КВК, різним зовнішнім суб’єктам повинен бути
наданий доступ до слідчих ізоляторів.
Цей крок є неминучим до відкритості установ попереднього ув’язнення зовнішньому контролю
подібно до установ виконання покарань. Більше того, значна кількість порушень, які потребують
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громадськості та
іншим незалежним
суб'єктам, а також
надання їм
можливостей фотота відеофіксації
доказів
неналежних умов
тримання чи
поводження
15) розроблення
програми навчання
щодо міжнародних
стандартів
ефективності
розслідувань
неналежного
поводження в
місцях несвободи
для створюваного
Державного бюро
розслідувань;
проведення
навчання усіх
слідчих
Державного бюро
розслідувань, які
займатимуться
розслідуванням
фактів
неналежного
поводження
відповідно до
програми
7.
Забезпеченн
я дієвості
засобів
правового
захисту для
кожної
особи, що
зазнала
неналежного
поводження

Певні зрушення у
досягненні
результату пов’язані
із підготовленим до
другого читання
законопроектом,
яким визначається
право ув’язнених
конфіденційно
телефонувати до
органів державної
влади. Разом із тим,
потребує
врегулювання
передбачена

перевірки суб’єктами зовнішнього контролю, відбувається саме у СІЗО. На тепер, на національному
рівні повноваження доступу до установ попереднього ув’язнення мають НПМ та прокуратура, чого
виявилось недостатньо з огляду на низку останніх резонансних подій навколо застосування насилля в
СІЗО.
Рекомендації:
1. Передбачити у Законопроекті «Про пенітенціарну систему» можливість доступу до установ
попереднього ув’язнення без спеціального дозволу (акредитації) та в будь-який час осіб по аналогії зі
статтею 24 Кримінально-виконавчого кодексу України.
2. Розглянути можливість перенесення заходу до очікуваного результату 11 щодо відповідності
умов тримання під вартою
через три
місяці
після
прийняття
відповідно
го закону

5) розроблення та II квартал
прийняття
2016 р.
нормативноправового акта
щодо затвердження
механізмів
здійснення
громадського
контролю
місцевими
громадами за
діяльністю
підрозділів МВС

Мін'юст
МОН
МВС
інші
заінтересовані
органи
державної
влади

Не виконано.
Відповідно до положень пунктів 7, 12 частини першої статті 6 Закону України «Про Державне
бюро розслідувань» розробка і затвердження методик розслідування окремих видів злочинів, а також
забезпечення роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Державного
бюро розслідувань віднесено до повноважень Державного бюро розслідування, а отже розробка
програм навчання, в тому числі з урахуванням міжнародних стандартів, має здійснюватись
безпосередньо Державним бюро розслідувань після його утворення.
Таким чином, зазначене завдання має виконуватись Державним бюро розслідувань.

МВС

Не виконано.
Звіти національних правозахисних організацій щодо наявності перешкод у доступі до місць
несвободи, як і посилання на відомчі нормативно-правові акти МВС, Національної поліції та
Національної гвардії України не наближають нас до мети, сформульованої як: «розроблення та
прийняття нормативно-правового акта щодо затвердження механізмів здійснення громадського
контролю місцевими громадами за діяльністю підрозділів МВС». Жоден з наведених документів не є
тим НПА, який затверджує згаданий механізм громадського контролю, і, спираючись на наведену
інформацію, можна зробити висновок, що і розроблення такого НПА не ведеться. Тож, констатуємо, що
поставлене завдання не виконано.
Рекомендації
Розробити та внести зміни до розділу VIII ЗУ «Про Національну поліцію», що визначають форми
та механізми громадського контролю за діяльністю підрозділів поліції з метою створення дійсного, а не
фіктивного механізму громадського контролю, а також – незалежно від змін до Закону – нормативноправовий акт щодо деталізованого алгоритму громадського контролю, що може здійснюватися
місцевими громадами за діяльністю підрозділів МВС. До розробки зазначеного механізму доцільно
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внесеними змінами
до Кримінально
виконавчого кодексу
процедура участі
адвоката під час
дисциплінарних
стягнень. Відкритим
залишається питання
можливості
конфіденційного
подання взятими під
варту особами та
засудженими скарги
онлайн.

залучити новостворену Експертну раду при Голові Національної поліції, а також Управління
забезпечення прав людини Національної поліції.
6) внесення змін до II квартал
наказу Мін'юсту
2016 р.
від 3 липня 2013 р.
N 1325/5 "Про
затвердження
Положення про
територіальне
(міжрегіональне)
воєнізоване
формування
Державної
кримінальновиконавчої служби
України" з
урахуванням
рекомендацій
міжнародних та
національних
інституцій, зокрема
щодо позбавлення
невластивих
поточних функцій,
які мають
здійснюватися
установами
виконання
покарань, зокрема
проведення
обшуків житлової
та виробничої зон,
речей засуджених
тощо;
забезпечення
правопорядку,
додержання
встановленого
законом та іншими
нормативноправовими актами
порядку виконання
і відбування
покарання в
установах
виконання
покарань і слідчих
ізоляторах та на
прилеглій до них
території (крім

Мін'юст
ДПтС
Харківська
правозахисна
група (за
згодою)

Не виконано.
Станом на 04.11.2016 зміни до наказу Мін'юсту від 3 липня 2013 р. № 1325/5 не внесені.
Законопроект «Про пенітенціарну систему» наразі проходить обговорення у робочій групі по
реформуванню Державної пенітенціарної служби України.
Правозахисні організації вже давно заявляли про необхідність відповідних змін у діяльності
підрозділу спецпризначення ДКВС.
Додатковим стимулом до таких змін повинні стати два рішення ЄСПЛ, за які Україні довелося
заплатити не одну сотню тисяч євро (див. рішення у справах Давидов та інші проти України (Davydov
and others v. Urkaine, № 17674/02, 39081/02) та Карабет та інші проти України (Karabet and others v.
Ukraine, № 38906/07, 52025/07))
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випадків масових
заворушень та або
інших особливих
випадків)

6

10) розроблення та II квартал
внесення на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
законопроекту про
внесення змін до
Закону України
"Про попереднє
ув'язнення" та
Кримінальновиконавчого
кодексу України
щодо закріплення
гарантій надання
засудженим та
особам, взятим під
варту, можливості
безоплатно та
конфіденційно
телефонувати до
органів державної
влади та
державних установ

Мін'юст
ДПтС
Харківська
правозахисна
група (за
згодою)
Консультаційн
а місія
Європейськог
о Союзу в
Україні (за
згодою)

11) розроблення
II квартал
законопроекту про 2016 р.
внесення змін до
Кримінального
процесуального
кодексу України,
Цивільного
процесуального
кодексу України,
Господарського
процесуального
кодексу України,
процесуального
законодавства
різних галузей
судочинства щодо
підстав та порядку
безпосередньої
участі у судовому
засіданні осіб, які

Мін'юст
Не виконано.
ДПтС
Мін’юст виступив із пропозицією змінити можливість безпосередньої участі у судових засіданнях
ДСА (за
закріпленням можливості участі в режимі відео конференції. Підготовлені пропозиції не були
згодою)
погоджені співвиконавцями.
Консультаційн
а місія
Європейськог
о Союзу в
Україні (за
згодою)

Консультаційна місія Європейського Союзу/ Ola Quarrnstrom

У стані виконання.
Відповідно до останніх змін, внесених до частини п'ятої статті 110 КВК України згідно із Законом
№ 1492-VIII від 07.09.2016, надання засудженим права безоплатно та конфіденційно телефонувати до
органів державної влади не передбачено. Згідно вимогами вказаної частини засудженим надається
право на телефонні розмови лише під контролем адміністрації.
Положеннями вказаного законопроекту передбачено, що у разі відсутності коштів на особових
рахунках ув’язнених, телефонні розмови можуть оплачуватись з коштів адміністрації установи
попереднього ув’язнення тією мірою, яка є необхідна для забезпечення мінімального рівня підтримки
контактів. Тобто, право на безоплатні дзвінки до органів влади не передбачено. Хоча передбачено
заборону прослуховування таких дзвінків.
Головним викликом цього заходу стане технічне забезпечення гарантії невтручання у телефонні
розмови.
КМЄС надав допомогу уряду в розробці проекту закону про внесення змін до закону України «Про
попереднє ув’язнення» та Кримінально-виконавчий кодекс України. Зміни закріплюють гарантії
надання засудженим та особам, взятим під варту, можливості безоплатно та конфіденційно
телефонувати до органів державної влади та державних установ. Зміни чекають на прийняття в другому
читанні.6
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Не виконано.
Законом України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо
удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення» передбачено
можливість участі адвоката або фахівця в галузі права під час вирішення питання щодо застосування до
засуджених заходів стягнення.
Разом із тим, питання щодо участі адвоката або фахівця в галузі права при розгляді питань щодо
погіршення умов тримання та застосування заохочувальних норм (статті 81 і 82 Кримінального кодексу
України), а також у підготовці до такого розгляду, станом на 03.11.2016 не вирішено.
У посиланні на Закон України «Про правову допомогу» міститься технічна помилка. Очевидно, що
йдеться про Закон України «Про безоплатну правову допомогу». Чинне законодавство передбачає
можливість надання засудженим правової допомоги безоплатно, але не визначає чіткого механізму
здійснення цього права з урахуванням їхнього правового статусу.
В першу чергу, але не тільки, цей захід вимагає врегулювання участі захисника у процесі розгляду
питань щодо дисциплінарних стягнень, погіршення умов тримання та застосування заохочувальних
норм. Ця вимога перекликається з пропозиціями Харківської правозахисної групи щодо закріплення
начал змагальності в процесі притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, які були прийняті
парламентом у першому читанні. Змагальність у дисциплінарному процесі у в’язницях враховує кращі
практики країн ЄС. Вона вимагає існування «процедурної справедливості» (англ. «procedural justice» (Т.
Тайлер)), яка позитивно впливає на обстановку в пенітенціарній установі та на попередження рецидиву,
що підтверджують нещодавні ґрунтовні емпіричні дослідження.
Надання можливості конфіденційних Інтернет-побачень засуджених та осіб, взятих під варту, із
захисником може суттєво полегшити доступ в’язнів до правової допомоги. За умови створення
можливості дистанційного ознайомлення із різноманітними документами (наприклад, за допомогою
скан-копій) така новація може повноцінно замінити частину особистих візитів осіб, які надають
правову допомогу. Особливо актуальним це виглядає з урахуванням створення можливості отримання
безоплатної правової допомоги для засуджених осіб, адже велика їх частина відбуває покарання в
установах далеко за межами міст, що ускладнює доступ захисників до них.
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Виконано частково.
Станом на 04.11.2016 можливість подання особами, взятими під варту, та засудженими
конфіденційної он-лайн скарги на неналежне поводження чи умови тримання у законодавстві не
закріплено. Відповідно до останніх змін до частини сьомої статті 110 КВК України, внесених Законом
від 07.09.2016 № 1492-VIII засуджені можуть створювати електронну поштову скриньку та
користуватися нею під контролем адміністрації установи виконання покарань, що виключає принцип
конфіденційності.
Крім того, Інтернет-класи установ виконання покарань, які були піддані моніторингу, не обладнані
достатньою кількістю апаратури для надання можливості доступу до мережі Інтернет (від 1 до 3
відповідних пристроїв). У деяких із установ доступу до мережі Інтернет для потреб засуджених взагалі
немає або швидкість доступу до мережі є замалою, у зв’язку із чим засуджені майже не користуються
цими послугами.
Запровадження он-лайн скарги може стати додатковою гарантією права на скаргу. Однак її
ефективність залежатиме від програмного забезпечення, яке буде використано. Воно повинно
передбачати створення автоматичних непорушних протоколів у разі стороннього втручання у процес
пересилання скарги. Це повинно створити можливість прослідкувати будь-яке стороннє втручання у
систему.
Конфіденційні скриньки та он-лайн скарги є особливо актуальними і у перспективі пропонованої
Харківською правозахисною групою повної заборони перегляду кореспонденції до органів державної
влади у Кримінально-виконавчому кодексі (див. проект змін до КВК №2685 від 21.04.2015).
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У стані виконання.
Наразі у Верховній Раді зареєстрований Законопроект «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», яким
передбачено запровадження і функціонування механізму превентивних та компенсаційних заходів для
забезпечення гарантій дотримання права осіб, які тримаються в установах попереднього ув’язнення або
виконання покарань, не бути підданими катуванню, нелюдському чи такому, що принижує гідність,
поводженню або покаранню, а також запроваджує інститут пенітенціарних суддів для його практичної
реалізації.
Переважна більшість скарг в’язнів до ЄСПЛ стосується тримання в неналежних умовах. У
відповідності до інформації Харківської правозахисної групи очікується прийняття пілотного рішення
проти України у зв’язку із відсутністю ефективних превентивних та компенсаційних заходів для жертв
катувань та іншого неналежного поводження (стаття 3 Конвенції), як це вимагається у контексті статті
13 Конвенції. За неофіційною інформацією на розгляді в ЄСПЛ знаходиться більше 300 такого роду
справ.
З огляду на це, фахівці Ради Європи розробили доповідь щодо того, як в Україні можна закріпити
відповідні превентивні та компенсаційні заходи. Також 12 жовтня 2015 року наказом Міністра юстиції
України № 283/7 створено міжвідомчу робочу групу задля вирішення проблеми. В рамках роботи цієї
групи Консультативною місією ЄС підготовлено відповідний проект закону, який враховує кращі
практики окремих країн ЄС та практику ЄСПЛ. Ним пропонується створення превентивних та
компенсаційних заходів, а також передбачається створення інституту пенітенціарного судді. Отже, вже
існує суттєве підґрунтя для виконання цього заходу.
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Не виконано.
Підпункт 5 пункту 8 пропонується виключити.
Внесення змін до зазначеного наказу є недоцільним у зв’язку з тим, що перелік захворювань, які є
підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування
покарання, був розширений та згодом затверджений спільним наказом Міністерства юстиції України та
Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572 «Про затвердження
Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767. На сьогодні зазначений перелік
захворювань є достатнім та охоплює всі стани хворого засудженого, які є несумісними з відбуванням
покарання.
Рекомендації.
Виконавцям заходу спільно із зацікавленими сторонами опрацювати можливі альтернативи
вирішення піднятої заходом проблеми та за потреби внести зміни до Плану дій.
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Не виконано.
Наведене у звіті Мін’юсту посилання на те, що напрацьовані Міністерством юстиції пропозиції
про внесення змін, зокрема, до КПК будуть надіслані до Ради з питань судової реформи для включення
їх у комплексний законопроект про внесення змін до процесуальних кодексів, на жаль не містить будьякої інформації про те, що ці пропозиції включать зазначені у підпункті права. Відповідно, зробити
позитивний висновок про виконання цього підпункту плану неможливо.
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Не виконано.
Станом на 04.11.2016 Державна цільова програма реформування Державної кримінальновиконавчої служби на 2013-2017 роки втратила чинність.
Формулювання вказаного заходу Плану свідчить, що передбачається тільки часткове відновлення
виконання цієї Програми – у частині щодо покращення умов тримання, що не є чітко визначеним, але
ледь не кожне положення програми може вважатись таким, що так чи інакше спрямоване на
покращення умов. Також індикатор досягнення цього заходу полягає у тому, що «виконання Державної
цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на 2013-2017 роки
відновлено». Більше того, відновлення Програми у відповідності до Плану повинно мати місце вже у
першому кварталі 2016 року.
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людини,
гарантувати
ефективне вжиття

7
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Разом з тим, прослідковуються скептичні відгуки держслужбовців щодо можливого відновлення
Програми, адже це передбачає виділення значної, кількамільярдної суми із держбюджету.
Міністерством юстиції було повідомлено, що відповідно до пункту 12 заходів щодо ефективного
та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної
влади та інших державних установ, утворених органами державної влади, підприємств, установ та
організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою КМУ від 11
жовтня 2016 року №710, припинено підготовку проектів нових державних цільових програм або
внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з
державного бюджету, крім Програми, затвердженої постановою КМУ від 29 жовтня 2003 року №1684.

Мін’юст
У стані виконання.
ДПтС
Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні надає допомогу уряду в розробці
Консультаційн положень проекту закону про Державну пенітенціарну систему з метою приведення нормативноа місія
правової бази щодо застосування сили і засобів стримування в пенітенціарних установах у
Європейськог відповідність з міжнародними стандартами.7
о Союзу в
Україні (за
згодою)
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заходів загального
характеру, які
визначені
Урядовим
уповноваженим у
справах
Європейського
суду з прав
людини, та інших
додаткових
заходів,
необхідних для
недопущення у
подальшому
порушення вимог
Конвенції проти
катувань та інших
жорстоких,
нелюдських або
таких, що
принижують
гідність, видів
поводження і
покарання;
забезпечуватиме
повну
імплементацію
рекомендацій
Європейського
комітету з питань
запобігання
катуванням чи
нелюдському або
такому, що
принижує гідність,
поводженню чи
покаранню та
інших
міжнародних
стандартів у
пенітенціарній
сфері
12) створення
II квартал
окремого розділу
2016 р.
на офіційному вебсайті ДПтС з
наданням вільного
доступу на сайті
ДПтС до всієї
інформації

ДПтС
У стані виконання.
Консультаційн
Відповідний розділ функціонує на сайті Держаної пенітенціарної служби України.
а місія
Як видно, це захід має бути тимчасовим з урахуванням того, що Офісом Урядового
Європейськог уповноваженого у справах ЄСПЛ передбачається створення спеціального ресурсу, який, як планується,
о Союзу в
міститиме подання Уповноваженого, а також відповіді від органів державної влади (у нашому випадку,
Україні (за
від ДПтСУ).
згодою)
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(документів, у яких
вона міститься)
щодо виконання
рекомендацій
Європейського
комітету з питань
запобігання
катуванням чи
нелюдському або
такому, що
принижує гідність,
поводженню чи
покаранню та
рішень
Європейського
суду з прав
людини, зокрема
подань Урядового
уповноваженого у
справах
Європейського
суду з прав
людини, а також
відповідей щодо
вжитих ДПтС
України та її
установами заходів
до створення
спеціального
ресурсу Урядового
уповноваженого у
справах
Європейського
суду з прав людини
16) розроблення та III квартал
внесення на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту акта про
внесення змін до
Концепції
державної політики
у сфері
реформування
Державної
кримінальновиконавчої служби
України,
затвердженої
Указом Президента

Мін'юст
ДПтС
Консультаційн
а місія
Європейськог
о Союзу в
Україні (за
згодою)

Виконано.
Законом від 07.09.2016 № 1492-VIII до статті 121 Кримінально-виконавчого кодексу України
внесені зміни, які передбачили пряму заборону відшкодовувати із заробітку засуджених витрати на їх
харчування.
У Законопроекті «Про пенітенціарну систему» передбачено, що фінансування пенітенціарної
системи здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, передбачених
законом.
Трудова експлуатація в’язнів є проблемою, яка має своє глибоке коріння у радянській виправнотрудовій філософії та практиці. Україна і на сьогодні не відійшла від них. Економічна вигода від
працевикористання в’язнів залишається пріоритетом Служби. Варто зазначити також, що це є певним
чином вимушеним кроком, адже підхід до фінансування ДКВС не залишає кримінально-виконавчим
установам іншого вибору, ніж здійснювати самозабезпечення. За останніми даними, фінансування
служби відбувалося на рівні 34-37 % від нормативної потреби. Саме тому зміна існуючої політики
працевикористання в’язнів має безумовно супроводжуватись зміною підходу до фінансування ДКВС.
Вказаний захід обумовлений конкретними міжнародними стандартами. Під час свого візиту до
України ЄКЗК з 1 по 10 грудня 2012 р. він звернув увагу на цю проблему (п. 26): «Комітет рекомендує,
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України від 8
листопада 2012 р.
N 631 щодо
виключення
пріоритету
самозабезпечення
установ виконання
покарань як
складової політики
залучення
засуджених до
суспільно корисної
праці
17) розроблення
III квартал
законопроекту
2016 р.
щодо внесення
змін до Закону
України "Про
державну
кримінальновиконавчу службу
України" в частині
зміни прибуткових
пріоритетів
підприємств
Державної
кримінальновиконавчої служби
та заміну їх на
пріоритети
реінтеграційних
потреб засуджених

8
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щоб відносини між персоналом і засудженими у виправних колоніях були спрямовані на сприяння
соціальній реінтеграції ув’язнених, прогрес безпеки для звільнення і зниження ризику рецидиву після
звільнення за допомогою програми доцільної діяльності з урахуванням їх індивідуальних потреб. Що
стосується, зокрема, роботи, то інтереси ув’язнених не повинні бути підпорядкованими цілі отримувати
фінансовий прибуток від праці в установах виконання покарань». Також він нагадав правило 26.8
Європейських в’язничних правил, яке вказує, що: «Хоча одержання фінансового прибутку від
діяльності підприємств у виправних установах може бути корисним з огляду на підвищення стандартів,
а також якості та доцільності професійної підготовки, проте інтереси ув’язнених не мусять
підпорядковуватися цій меті».
Таким чином, захід не вимагає припинення діяльності підприємств установ виконання покарань, а
лише зміни їхньої орієнтації. Це, серед іншого, вимагає зміни підходів до оплати праці в’язнів.

Мін'юст
ДПтС
Консультаційн
а місія
Європейськог
о Союзу в
Україні (за
згодою)

У стані виконання.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво – це безпосередня
самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт,
наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними
особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому
законодавством.
З огляду вказану норму закону відійти від пріоритету прибуткових пріоритетів підприємств
Державної кримінально-виконавчої служби не можливо.
Згідно із статтею 8 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені мають право на
оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства про працю, у тому числі щодо
тривалості, умов та оплати праці.
Відповідно до статті 118 цього кодексу засуджені до позбавлення волі мають право працювати та
залучаються до суспільно корисної праці у місцях і на роботах, визначених адміністрацією колонії, з
урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан
здоров’я і спеціальність.
Разом із тим, відповідно до частини другої статті 81 Кримінального кодексу України умовнодострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлінною
поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення.
Результати моніторингових візитів дозволяють стверджувати, що виробничі потужності більшості
установ виконання покарань не дають можливості залучити всіх засуджених, які бажають працювати,
до оплачуваної праці, а адміністрації установ, маніпулюючи нормами статті 81 ККУ, залучають до
праці якомога більшу кількість засуджених, проте належний облік робочого часу (виготовленої
продукції) не здійснюють. У зв’язку із цим, заробітна плата засуджених, які залучаються до роботи,
залишається занадто малою, що не стимулює їх до роботи. Такий стан справ надає можливість
підприємствам установ виконання покарань отримувати прибутки, використовуючи неоплачувану
працю засуджених.
Крім того, у зв’язку із тим, що праця засуджених офіційно не відображається, у 2016 році мали
місце випадки скасування органами прокуратури заохочень, наданих засудженим адміністраціями
установ, й, як наслідок, направлення вказівок щодо відміни рішень про умовно-дострокове звільнення
осіб від відбування покарання.
Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу» був доповнений з ціллю заміни
пріоритету прибутків підприємств ДПС України на пріоритет потреби реінтеграції засуджених. 8
Рекомендації:
1. Розробити та запровадити систему точного обліку відпрацьованого часу (виготовленої
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продукції), яка б унеможливила зловживання з боку адміністрацій установ при залученні засуджених до
оплачуваної праці.

18) розроблення та III квартал
внесення на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту
нормативноправового акта
щодо спрощення
користування
засудженими та
особами, які взяті
під варту,
коштами, які
зароблені ними
(після необхідних
відрахувань),
шляхом
розроблення
механізму
зберігання таких
коштів на
карткових
банківських
рахунках на
власний вибір та
вільного
розпорядження
ними, а також
створення системи
індивідуальних
розрахункових
карток
9.
Забезпеченн
я ефективної
діяльності
національно
го
превентивно
го механізму

9

Відсутність
законопроекту щодо
підвищення
спроможності
Національного
превентивного
механізму є
свідченням
відсутності зрушень
у досягненні

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

Мін'юст
ДПтС
Харківська
правозахисна
група (за
згодою)
Консультаційн
а місія
Європейськог
о Союзу в
Україні (за
згодою)

Не виконано.
У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення» (реєстр. №
4576 від 04.05.2016) відсутня норма щодо зберігання коштів, які зароблені засудженими, на карткових
банківських рахунках на власний вибір та вільного розпорядження ними.
Цей захід спрямований на забезпечення прозорості надходжень коштів засудженого. Це має
гарантувати право вільно розпоряджатись заробленими коштами, а також полегшить отримання
відповідних документальних підтверджень щодо здійснених операцій у разі необхідності відстоювання
свої прав. Захід також гарантує право користуватись банківським рахунком у банку на вибір.
Не було подано нормативного акту про спрощення використання коштів, зароблених засудженими.
Втім, уряд працює над цим положенням.9

III квартал Мін'юст
2016 р.
ДПтС
Уповноважени
й Верховної
Ради України з
прав людини
(за згодою)
Консультаційн
а місія
Європейськог

У стані виконання.
Станом на 03.11.2016 вказаний законопроект на розгляд Кабінету Міністрів України не внесено.
Посилення спроможності НПМ є особливо актуальним у світлі внесення змін щодо функцій
прокуратури проектом закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». У
відповідності до проекту прокуратура більше не володіє функцією «пенітенціарного нагляду». Однак
прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з
обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної
системи регулярних пенітенціарних інспекцій.
Очевидно, що під подвійними пенітенціарними інспекціями розуміються внутрішні та зовнішні
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11.
Визначення
засобів
захисту від
неналежних
умов
тримання
під вартою

10

очікуваного
результату.

механізму шляхом
надання
додаткових
повноважень щодо
забезпечення
виконання його
рекомендацій;
визначення
повноважень щодо
ініціювання
притягнення до
дисциплінарної та
іншої
відповідальності
винних у
неналежному
поводженні
посадових осіб та
щодо можливостей
вжиття інших
негайних заходів
реагування,
обов'язкових до
виконання
відповідними
посадовими
особами

Сприятиме
досягненню
результату
затвердження Правил
застосування заходів
фізичного обмеження
та (або) ізоляції
пацієнтів. Водночас,
залишаються
відкритими питання
дотримання прав
затриманих осіб. Не
помітно особливих
зрушень у питанні
забезпечення
належних умов
тримання у місцях
позбавлення волі
засуджених осіб з
інвалідністю.

2) розроблення та
затвердження
нормативноправового акта з
визначенням
єдиного порядку
фіксації та ізоляції
пацієнтів, які
перебувають у
стані загострення
хвороби

II квартал
2016 р.

3) розроблення та
внесення на
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту
нормативноправового акта
щодо права
пацієнтів і

III квартал МОЗ
2016 р.
МОН
Мінсоцполіти
ки
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о Союзу в
Україні (за
згодою)

інспекції. Внутрішні інспекції уже здійснюються з боку ДПтС, а от регулярних зовнішніх інспекцій в
Україні поки немає. На думку Харківської правозахисної групи, ця функція могла б бути покладена на
Національний превентивний механізм шляхом перетворення його відділу з пенітенціарних питань у
свого роду інспекторат з в’язничних питань. Це вимагатиме додаткового фінансування, яке могло б
надійти від вивільнених ресурсів шляхом скорочення функції «пенітенціарного нагляду»
прокуратурою.
Також НПМ уже має значний досвід у питаннях моніторингу тих установ, які не є
підпорядкованими ДПтС, однак входять до об’єктів, за якими наглядає прокуратура у відповідності до
цієї функції. Питання переходу повноважень прокуратури щодо цих об’єктів у змінах до Конституції
України не згадується.
До Верховної Ради України не було подано проекту закону про підвищення ефективності
національного превентивного механізму, втім Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні
спільно з урядом працюють над цим питанням.10

МОЗ
Мін'юст

Виконано.
Правила застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги
особам, які страждають на психічні розлади, та форм первинної облікової документації, затверджені
Наказом МОЗ від 24.03.2016 № 240.
Разом із тим, потребує посилення захист пацієнтів, до яких застосовуються заходи фізичного
обмеження та (або) ізоляції.
Рекомендації.
Доповнити пункт 6 Правил застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції положенням щодо
невідкладного повідомлення захисника (адвоката, фахівця у сфері права) пацієнта.

Інформацію не надано.
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підопічних (їх
законних
представників)
закладів охорони
здоров'я, освіти та
соціального
захисту населення
ознайомлюватися
із справою,
оформленою на
таких осіб, та
здійснювати її
копіювання

11УМДПЛ/

Юрчик І.

4) забезпечення з
урахуванням
потреб та
відповідно до
законодавства
виробами
медичного
призначення та
технічними
засобами
реабілітації осіб,
які перебувають в
місцях обмеження
та позбавлення
волі, а також у
психіатричних та
інтернатних
закладах

I квартал
2016 р.

ДПтС
МВС
МОЗ
МОН
Мінсоцполіти
ки

Не виконано.
УМДПЛ у своєму звіті зазначають:
ДПсТ - на забезпечення даних потреб кошти з державного бюджету не виділялись.
Медикаментами забезпечують за кошти засуджених;
Мінсоцполітики – відповідь містить посилання на перелік нормативно-правових актів, згідно з
якими відбувається забезпечення вказаних осіб з питань, передбачених даним пунктом. Усі наведені
нормативно-правові акти датуються 2012 роком і раніше. Відповідно, на виконання даного пункту
Мінсоцполітики не вживало заходів.11

5) здійснення
обстеження місць
попереднього
ув'язнення,
обмеження та
позбавлення волі
на предмет їх
відповідності
державним
будівельним
нормам в частині
доступності для
маломобільних
груп населення,
зокрема людей з

II квартал
2016 р.

Мін'юст
МВС
МОЗ
МОН
Мінсоцполіти
ки

Виконано частково.
У відповідності до окремого доручення Державної пенітенціарної служби України від 25.04.2016
№ 299-16 організовано комісійне обстеження будівель установ виконання покарань та слідчих
ізоляторів на предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для
маломобільних груп населення.
За результатами обстеження Державною пенітенціарною службою України внесено пропозиції
щодо проведення реконструкції, ремонту установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та закладів
охорони здоров’я Державної пенітенціарної служби України для включення до бюджетного запиту
Міністерства юстиції на 2017 рік.
Поряд з цим згідно з пунктом 6 розділу V Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року № 418-р,
Міністерству юстиції України спільно з Міністерством фінансів України передбачено у IV кварталі
2016 року зменшити кількість установ виконання покарань до економічно обґрунтованого рівня.
Заповнення установ виконання покарань становить 63 відсотки, з метою заощадження державних
коштів на їх утримання частину установ виконання покарань буде законсервовано.
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інвалідністю з
порушеннями зору,
слуху та опорнорухового апарату
(ДБН В.2.217:2006, ДСТУ-Н Б
В.2.2-31:2011 та
ДСТУ Б ISO
21542:2013).
6) складення за
результатами
проведеного
обстеження
вичерпного
переліку
необхідних робіт

Оцінка: нічого не змінилося
Результати моніторингу дозволяють стверджувати, що слідчі ізолятори та установи виконання
покарань залишаються не доступними для маломобільних груп населення.
Варто відмітити, що деякі із відвіданих установ виконання покарань не обладнані засобами, що
покращують мобільність, при тому, що у них тримаються люди без нижніх кінцівок та прикуті до
інвалідних візків.
Рекомендації
Оприлюднити інструментарій, згідно із яким проводилось обстеження та результати проведеного
обстеження.
III квартал Мін'юст
2016 р.
МВС
МОЗ
МОН
Мінсоцполіти
ки

8) прийняття
II квартал
відомчого
2016 р.
нормативноправового акта
щодо регулювання
питань
використання
засобів технічного
запису часу
прибуття
затриманого (чи
виклику на допит,
дачі пояснення
тощо) до
правоохоронного
органу та час її
входу до
приміщення, що
фіксується не в
журналі, а за
допомогою
електронної
системи з тим, щоб
особі видавався
талон із її

МВС
СБУ (за
згодою)

Виконано.
Складено перелік необхідних заходів, спрямованих на забезпечення доступності для
маломобільних груп населення до слідчих ізоляторів, установ виконання покарань, закладів охорони
здоров’я та відомчих навчальних закладів.
До зазначених заходів відносяться: придбання візуальних засобів інформації на суму 1460,0 тис.
грн; придбання будівельних матеріалів та обладнання для господарської діяльності (вимощення
доріжок для пішоходів і проїзної частини, влаштування зовнішнього освітлення, облаштування
пандусів та парапетів, влаштування приміщень індивідуального обслуговування, у тому числі адаптація
санітарно-гігієнічних приміщень тощо) на суму 5110, тис. грн.
Відповідні графіки будуть затверджені після прийняття Закону України «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» та доведенням необхідних обсягів фінансування до Міністерства юстиції України
Рекомендації:
Провести обстеження всіх установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, де тримаються особи
із обмеженими можливостями та обладнати їх відповідними конструкційними елементами, що
полегшують мобільність
Інформація не надана.
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прізвищем та
часом доступу в
приміщення, для
уникнення
підробки та
маніпулювання
інформація
зберігатиметься у
самому терміналі.
А також
обладнання
відділів
правоохоронних
органів системами
та/або
переобладнання
існуючих систем
таким чином, щоб
відеоспостереженн
я передбачало
централізоване
збереження записів
9) врегулювання
(шляхом прийняття
нормативноправового акта)
механізму
реалізації права
особи на
повідомлення
рідних про факт
"приводу
(затримання)" до
правоохоронних
органів

Не виконано.
Головним слідчим управлінням МВС розроблено та розміщено на відомчому сайті у відкритому
доступі для використання в службовій діяльності слідчих підрозділів методичні рекомендації щодо
організації роботи службових осіб, відповідальних за перебування затриманих; щодо особливостей
забезпечення права на захист у кримінальному провадженні; про участь захисника на стадії досудового
слідства.
Разом із тим, інформацію у відкритому доступі не знайдено.

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність
Системними проблемами у цій сфері є, зокрема, практика недотримання процесуального законодавства працівниками правоохоронних органів та суддями, невідповідність
законодавства у сфері прав і свобод людини міжнародним стандартам, що призводить до свавільного позбавлення свободи (зокрема, порушення прав осіб при госпіталізації до психіатричних
закладів, прав осіб у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, а також у пунктах тимчасового розміщення біженців);
поширення насильницьких зникнень осіб на тимчасово окупованій території України та у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.
Стратегічна мета:
Створення ефективної системи захисту права на свободу та особисту недоторканність, ефективне розслідування злочинів насильницького зникнення
Найменува Оцінка досягнення
ння
очікуваного
очікуваног результату
о
результату

Найменування
заходу

Строк
Відповідальні
виконання за виконання

Моніторинг виконання
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12.
Приведенн
яу
відповідніс
ть із
міжнародн
ими
стандартам
и
процедури
затримання
і тримання
особи під
вартою,
припиненн
я практики
незареєстр
ованих
затримань

На жаль, говорити про
особливий успіх у
досягненні результату
не доводиться. Однак,
розроблюваний
законопроект щодо
відеозапису допитів та
оснащення місць
затримання
відеокамерами додає
певного оптимізму. с

3) внесення зміни до
Кримінальнопроцесуального
кодексу (стаття 107)
та законів про
правоохоронні
органи для
забезпечення
обов'язкового
відеозапису допитів
та оснащення місць
перебування
затриманих осіб у
відділах
правоохоронних
органів пристроями
відеозапису з метою
запобігання
застосуванню
катувань та
жорстокому
поводженню

II квартал МВС
2016 р.
СБУ (за
згодою)

13.
Посилення
ефективнос
ті судового
контролю
за
підставами
позбавленн
я свободи,
зокрема
при
застосуван
ні
примусової
госпіталіза
ції до
психіатрич
них
закладів

Розроблений
законопроект щодо
дотримання прав осіб
під час прийняття
рішення про
поміщення до
психіатричної лікарні
для проведення
судово-психіатричної
експертизи сприятиме
досягненню
результату.

1) розроблення
III
законопроекту про
квартал
внесення змін до
2016 р.
Кодексу України про
адміністративні
правопорушення
щодо поміщення осіб
до психіатричної
лікарні для
проведення судовомедичної експертизи
виключно за
наявності належних
для цього підстав та з
дотриманням
гарантій від
свавільного
позбавлення особи
свободи щодо
врегулювання
питання призначення
медичної експертизи

Мін'юст
МОЗ

14.
Унеможлив
лення
безпідставн
ого та

Позитивно вплинути
на підняті очікуваним
результатом проблеми
може розроблюваний
законопроект, яким

1) розроблення
II квартал
законопроекту про
2016 р.
внесення змін до
деяких законодавчих
актів щодо

Мін'юст
У стані виконання.
ДПтС
Вказаний законопроект надходив на вивчення до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
Консультаційн України. За результатами вивчення до законопроекту надані зауваження та пропозиції.
а місія
Законопроект повинен врегулювати, в першу чергу, юридичні питання наслідків відбування
Європейського покарання на тимчасово окупованих територіях, процедурних аспектів, пов’язаних з їхніми

У стані виконання.
Національною поліцією України розроблено законопроект про внесення змін і доповнень до ст.
107 Кримінального кодексу України та готується для подання на розгляд Кабінету Міністрів України.

У стані виконання.
Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо проведення судово-психіатричної експертизи», який передбачає проведення
судово-психіатричної експертизи особи, яка вчинила діяння у стані тимчасового психічного розладу,
за її згодою. При цьому призначення судово-психіатричних експертиз пов’язаних утриманням особи в
медичних закладах, здійснюється тільки на підставі ухвали суду. Крім цього у разі наявності достатніх
даних про наявність хронічної психічної хвороби, суд має право призначити судово-медичну
експертизу без згоди на це особи, яка вчинила діяння, та в повному обсязі не може усвідомлювати
необхідність її проведення.
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неналежни
м чином
оформлено
го
затримання
, тримання
особи під
вартою без
рішення
суду

15.
Забезпечен
ня права на
свободу та
особисту
недоторкан
ність

регулюються
юридичні питання
наслідків відбування
покарань на
тимчасово окупованих
територіях.

врегулювання питань
кримінальноправових наслідків
фактичного
ув'язнення раніше
засуджених осіб на
тимчасово
окупованих
територіях, а також
осіб, які
звільняються з цих
установ.
Забезпечення
гарантій
передбачуваності та
юридичної
узгодженості щодо
зазначених осіб

Союзу в
Україні (за
згодою)

кримінальними справами, відбуванням покарання та ін

3) розроблення
III
законопроекту про
квартал
внесення змін до
2016 р.
Кримінального
процесуального
кодексу України
щодо чіткого
врегулювання
питання приведення
порядку
застосування
запобіжних заходів
до засудженого у
відповідність з
вимогами практики
Європейського суду з
прав людини

Мін'юст
МВС
СБУ (за
згодою)

Не виконано.
Міністерством юстиції вивчено дане питання та сформовано позицію щодо відсутності
необхідності розроблення законопроекту про внесення змін до КПК у зв’язку з належним рівнем
урегулювання даного питання чинним кримінальним процесуальним законодавством, а саме главою
18 КПК передбачені поняття, порядок та строки застосування запобіжних заходів.

1) розроблення та
впровадження в
діяльність органів і
підрозділів
внутрішніх справ
методичних
рекомендацій щодо
попередження,
запобігання
злочинам, учиненим
на ґрунті
нетерпимості, та
особливостей їх
розслідування

II квартал МВС
2016 р.

Виконано
Розроблено та розміщено на відомчому сайті у відкритому доступі для використання в службовій
діяльності слідчих підрозділів методичні рекомендації «Особливості розслідування злочинів,
учинених на ґрунті нетерпимості».
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Забезпечення права на справедливий суд
Неналежним чином забезпечується право на незалежний, безсторонній та неупереджений суд, про що свідчить, зокрема, наявність факторів залежності суддів від виконавчої та
законодавчої гілок влади; непрозорість формування суддівського корпусу; недосконалість процесуальних інструментів для захисту прав та інтересів осіб; система надання безоплатної правової
допомоги не враховує нові категорії осіб, які її потребують; систематичне невиконання рішень судів; недостатній рівень єдності та послідовності судової практики; невідповідність міжнародним
стандартам законодавства у сфері судочинства та практики його застосування.
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
17.
Забезпеченн
я права на
захист

Нічого не змінилося.
До Уповноваженого з
прав людини у 2016
році продовжують
надходити скарги
громадян з тих же
питань, стосовно тих
же порушень діючого
законодавства – це
невнесення відомостей
про вчинення
кримінальних
правопорушень до
Єдиного реєстру
досудових
розслідувань,
безпідставне закриття
кримінальних
проваджень, незаконне
затримання, порушення
права на захист тощо.
Надходять також
скарги на тривале
кримінальне
переслідування та на
тривалий судовий
розгляд кримінальних
проваджень (справ).
Залишаються
поширеними факти
затримання органами
досудового
розслідування осіб без
ухвали слідчого судді, з
порушенням статті 208
КПК України.
Продовжують мати
місце порушення вимог
КПК України в частині

2) розроблення
II
законопроекту щодо квартал
запровадження
2016 р.
розслідування
злочинів невеликої
тяжкості у формі
дізнання

МВС
Мін'юст

У стані виконання.
Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо порядку проведення досудового розслідування злочинів у формі дізнання».
Зазначений законопроект пропонує скасувати інститут кримінальних проступків та запровадити
спрощений порядок досудового розслідування ряду злочинів невеликої тяжкості, а саме у формі дізнання.
Реалізація цієї ідеї дозволить здійснити спрощення досудового розслідування визначеного переліку
злочинів, що сприятиме зменшенню навантаження на органи досудового розслідування. Запровадження
спрощеного порядку розслідування злочинів указаної категорії дозволить розвантажити слідчий апарат та
надасть можливість зосередити його діяльність на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів.
При цьому здійснювати досудове розслідування у формі дізнання зможуть працівники оперативних служб
та дільничні інспектори міліції.
До цього часу опрацьовується у Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності.
Головною причиною порушень є недотримання вимог діючого КПК України з боку
співробітників органів досудового розслідування, прокуратури та суду.
Отже, продовження реформування системи кримінальної юстиції має бути одним із
пріоритетних завдань України й надалі.
Саме з метою недопущення порушень прав і свобод громадян у кримінальному провадженні за
підтримки ПРООН, Департаменту юстиції США й інших міжнародних організацій Уповноваженим з прав
людини було ініційовано проект "Моніторинг реалізації нового Кримінального процесуального кодексу
України", результати якого наразі презентуються в регіонах України для суддів, прокурорів та адвокатів.
Предметом особливої уваги Уповноваженого залишаються проблемні питання, що виникли у
кримінальному судочинстві у зв'язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної
Республіки Крим та проведенням АТО на території Донецької й Луганської областей.
До Уповноваженого продовжують надходити звернення з приводу порушення судовими
органами вказаних регіонів їх права на свободу, права на участь у судовому розгляді кримінального
провадження, права на судовий розгляд кримінальних проваджень у розумні строки, права на апеляційне
й касаційне оскарження рішень судів, ухвалених цими судами.
На жаль, усі зустрічі та звернення Уповноваженого до державних органів та установ, до
компетенції яких входить вирішення вказаного питання, не знайшли дієвого реагування, а тому
Уповноважений наразі змушена самотужки вживати заходи, у тому числі і на законодавчому рівні,
направлені на прискорення поновлення процесуальних прав вищезазначених осіб.
Так, у березні 2015 року у порядку статті 206 КПК України Уповноважений звернулась до
слідчих суддів Артемівського міськрайонного суду, Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької
області та Старобільського районного суду Луганської області із заявами щодо перевірки законності
позбавлення свободи 99 осіб, які трималися в Артемівському, Маріупольському та Старобільському СІЗО
та розгляд кримінальних проваджень (справ) щодо яких здійснювався судами, що знаходяться на
неконтрольованій Україною території. В результаті, завдяки появі таких заяв, слідчими суддями звільнено
з-під варти 43 особи.
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негайного
повідомлення родичів
про затримання їх
близьких осіб,
повідомлення центрів з
надання вторинної
правової допомоги про
затримання особи,
невідкладного допуску
адвоката до затриманої
особи, не інформування
затриманої особи про
право мати захисника і
побачення з ним до
першого допиту;
схилення до відмови
від захисника; не
роз'яснення права на
можливість оскаржити
в судовому порядку
рішення про
затримання; зазначення
у протоколах
фактичного часу
затримання, а не часу
складання цього
протоколу.
При розгляді клопотань
слідчого, прокурора
про застосування до
затриманого
запобіжного заходу
взяття під варту слідчі
судді не досліджують
обставини та підстави
затримання, чим
спонукають
співробітників
правоохоронних
органів продовжувати
зловживати своїми
повноваженнями та
порушувати
процесуальні права
затриманих осіб.
18.
Деполітизац
ія та
приведення
у

Оцінку досягнення
очікуваного результату
можна буде зробити
після проходження
певного терміну дії

Окрім того, Уповноваженим внесено до Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин пропозицію щодо внесення змін до статей 526, 531
КПК України та статті 1 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у
зв'язку з проведенням антитерористичної операції", якими передбачено механізм відновлення матеріалів
втрачених кримінальних проваджень. Наразі зазначений законопроект (№ 3343 від 19.10.2015) перебуває
на вивченні у Комітетах Верховної Ради України.

1) розроблення
проекту Закону
України "Про
внесення змін до
статті 69 Закону

II
квартал
2016 р.

Мін'юст
Виконано.
Вища
30 вересня 2016 року набула чинності нова редакція Закону України «Про судоустрій і статус
кваліфікаційна суддів»
комісія суддів
Даним Законом в цілому удосконалено процедуру формування та оновлення суддівського
України (за
корпусу, зокрема: проведення кваліфікаційного оцінювання, яке проводитиметься за критеріями
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відповідніст
ь із
міжнародни
ми
стандартами
процесів
формування
суддівськог
о корпусу та
притягненн
я суддів до
відповідаль
ності

нової редакції Закону
України «Про
судоустрій і статус
суддів» прийнята лише
нещодавно, є
недоцільним на
сьогодні вносити зміни
до Закону України
«Про судоустрій і
статус суддів».

України "Про
судоустрій і статус
суддів" у частині
розмежування
оцінювання у
кандидатів рівня
знань та особистих
моральнопсихологічних
якостей.
Виключення із
положення Закону
вимоги щодо 75відсоткового
прохідного порогу
під час
психологічного
тестування,
оскільки такий
підхід
неприйнятний для
виявлення морально
етичних якостей
особи

згодою)
Національна
школа суддів
України (за
згодою)

компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), встановлено вимоги до змісту суддівського
досьє, запроваджено нові механізми стимулювання забезпечення доброчесної поведінки суддів та
залучення громадськості до таких процедур.
Зокрема, наразі відповідно до статті 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України вживаються заходи щодо Громадської ради доброчесності, яка має
бути утворена з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні
відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей
кваліфікаційного оцінювання.
Отже, враховуючи те, що нова редакція Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
прийнята лише нещодавно, є недоцільним на сьогодні вносити зміни до Закону України «Про судоустрій і
статус суддів».

21.
Усунення
недоліків
процесуаль
ного
законодавст
ва та
забезпеченн
я здійснення
ефективног
о
судочинства
у розумні
строки,
послідовної
судової
практики

Стало гірше.
Зважаючи на те, що
судова реформа триває,
а Закон України «Про
судоустрій і статус
суддів» від 02 червня
2016 року, що набрав
чинності 30.09.2016,
лише розпочав свою
дію, перезавантаження
та формування нового
суддівського корпусу
забере досить багато
часу, що в свою чергу
сприятиме
продовженню
надходження до
Європейського суду з
прав людини скарг на
тривалий судовий
розгляд та порушення
права на справедливий
суд у розумні строки.

2) розроблення
III
законопроекту про квартал
внесення змін до
2016 р.
Кодексу України
про адміністративні
правопорушення
щодо забезпечення
права на апеляційне
оскарження до
відбуття стягнення у
вигляді
адміністративного
арешту, а також
обмеження кількості
складів
правопорушень,
щодо яких може
бути застосовано це
стягнення

Мін’юст
Вищий
спеціалізовани
й суд України
з розгляду
цивільних і
кримінальних
справ (за
згодою)

У стані виконання.
Вважаємо необгрунтованим порушення планових строків розроблення законопроекту про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення права на
апеляційне оскарження до відбуття стягнення у вигляді адміністративного арешту, а також обмеження
кількості складів правопорушень, щодо яких може бути застосовано це стягнення (п. 21, пп. 2 Плану).
У 2016 році Міністерством юстиції України зроблено поверховий аналіз декількох статей
КУпАП та надіслано листи до Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України з
приводу висловлення пропозицій щодо внесення відповідних змін до КУпАП.
Таким чином, Міністерство юстиції України на даний час не сформувало позицію щодо
законопроекту про внесення змін до КУпАП. 12
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22.
Функціонув
ання
ефективної
системи
виконавчого
провадженн
я,
виконання у
розумні
строки
судових
рішень і
рішень
інших
органів,
зокрема
завдяки
запровадже
нню
інституту
приватних
виконавців

Головними причинами
неналежного та
несвоєчасного
виконання судових
рішень є неналежне
виконання посадових
обов'язків державними
виконавцями, їх
завантаженість,
низький рівень
професійної
підготовки, плинність
кадрів, неналежне
матеріально-технічне
забезпечення органів
державної виконавчої
служби, недосконалість
законодавчої бази
тощо.
Про надзвичайну
актуальність та
системність цієї
проблеми свідчить і
практика
Європейського суду з
прав людини, який
констатував наявність
таких порушень чи не у
кожному другому
рішенні щодо України.
Саме це й спричинило
пілотне рішення у
справі “Юрій Іванов
проти України” від 15
жовтня 2009 року.
02 червня 2016 року
Верховною Радою
України прийнято
Закон України «Про
органи та осіб, які
здійснюють примусове
виконання судових
рішень і рішень інших
органів» №1403-VIII та
Закон України «Про
виконавче
провадження» №1404VIII, які набрали
чинності 05.10.2016.
Сподіваємось, що

1) після прийняття I квартал Мін’юст
Законів України
2016 р.
“Про органи та осіб,
які здійснюють
примусове
виконання судових
рішень і рішень
інших органів”
(реєстраційний
номер 2506а), “Про
виконавче
провадження”
(реєстраційний
номер 2507а) та
“Про внесення
зміни до
Податкового
кодексу України
(щодо приватних
виконавців)”
(реєстраційний
номер 2508а), які
перебувають на
розгляді у
Верховній Раді
України та
передбачають
запровадження
змішаної системи
примусового
виконання рішень
державними та
приватними
виконавцями і
удосконалення
процедури
виконавчого
провадження,
розроблення
підзаконних
нормативноправових актів,
спрямованих на
реалізацію
прийнятих Законів,
щодо діяльності
державних та
приватних
виконавців та
організації

У стані виконання.
02 червня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про органи та осіб, які
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» №1403-VIII, який набрав
чинності 05.10.2016.
02 червня 2016 року Верховною Радою України також прийнято Закон України «Про виконавче
провадження» №1404-VIII, який набрав чинності 05.10.2016.
21.04.2016 Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики відхилено
та знято з розгляду проект Закону «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо приватних
виконавців)» № 2508а від 14.08.2015.
Отже, підзаконні нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію прийнятих Законів, щодо
діяльності державних та приватних виконавців та організації процедури виконавчого провадження мають
бути розроблені після 05.10.2016 року, тобто в 4-кварталі 2016 року.
Невиконання судових рішень в Україні продовжує мати системний характер. Як і раніше, ця
ситуація є наслідком багатьох чинників, які лежать як в економічній, так і в законодавчій площині.
У Щорічному звіті про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини у 2015 році наведено перелік основних проблем, які призводять до
констатації Європейським судом з прав людини порушень Україною положень Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод. Протягом багатьох років цей перелік не змінюється. І головною
причиною негативної практики Європейського суду з прав людини проти України є невиконання або
тривале виконання рішень національних судів.
Однак з боку держави протягом багатьох років не вживалося будь-яких заходів для вирішення
цього питання, не зважаючи на вражаючі збитки, яких щорічно потерпала і продовжує потерпати країна
внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України.
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зміни, які внесені
вказаними законами у
порядок здійснення
виконання судових
рішень, сприятимуть
зменшенню кількості
скарг громадян України
до Європейського суду
з прав людини.

24.

Активна робота

процедури
виконавчого
провадження
4) розроблення
II
законопроекту про квартал
внесення змін до
2016 р.
Законів України
"Про виконання
рішень та
застосування
практики
Європейського суду
з прав людини" та
"Про гарантії
держави щодо
виконання судових
рішень" з метою
запровадження
додаткових
механізмів
(способів)
виконання судових
рішень, які можуть
бути застосовані
виключно за згодою
(ініціативою)
стягувача

Мін'юст
Мінфін

У стані виконання.

7) розроблення
II
проекту постанови квартал
Кабінету Міністрів 2016 р.
України щодо
посилення
інституційної
спроможності
Урядового
уповноваженого у
справах
Європейського суду
з прав людини з
питань реагування
на порушення прав
людини, виявлені
Європейським
судом з прав
людини у справах з
усталеною
негативною
практикою

Верховний суд
України (за
згодою)
Вищий
спеціалізовани
й суд України
з розгляду
цивільних і
кримінальних
справ (за
згодою)
Вищий
адміністративн
ий суд (за
згодою)
Мін’юст
Мінфін
Казначейство

Інформацію не надано.

1) розроблення та

Мін'юст

У стані виконання.

III
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Удосконале
ння
стандартів
якості
надання
правової
допомоги та
забезпеченн
я їх
дотримання

Координаційного
центру з надання
правової у співпраці з
Національною
асоціацією адвокатів
України мають
покращити існуючу
ситуацію.

затвердження
квартал
стандартів якості
2016 р.
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у
цивільних та
адміністративних
справах,
удосконалення
стандартів якості
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у
кримінальному
процесі

Такий документ був необхідний адвокатам вже давно, але для запровадження Стандартів якості
роботи - необхідно було певний час пропрацювати «у полі» та побачити, з якими проблемами може
зустрітися адвокат при виконання доручень Центрів. Тому таке досить швидке впровадження Стандартів
якості є дуже позитивним показником.

25.
Розширення
можливості
надання
первинної
та
вторинної
безоплатної
правової
допомоги у
цивільних
та
адміністрат
ивних
справах

Для забезпечення у
повній мірі доступу
відповідних осіб до
правосуддя вказаним
законопроектом також
мають бути внесені
зміни до Закону
України «Про судовий
збір» в частині
передбачення цим
особам відповідних
пільг.

1) внесення змін до II
Закону України
квартал
"Про безоплатну
2016 р.
правову допомогу"
в частині
розширення доступу
до безоплатної
вторинної правової
допомоги:
розширення
переліку категорій
осіб, що мають
право на отримання
безоплатної
вторинної правової
допомоги за
рахунок осіб, які
претендують на
отримання статусу
учасника
антитерористичної
операції та
внутрішньо
переміщених осіб
надання права на
отримання
безоплатної
вторинної правової
допомоги особам,
середньомісячний
сукупний дохід яких
не перевищує двох

Мін'юст
У стані виконання.
Мінсоцполітик
Набуття статусу УБД/ВПО надає певний перелік необхідних соціальних пільг та гарантій. Але
и
перша проблема, з якою зустрічаються особи, що претендують на отримання статусу УБД/ВПО полягає
саме у відсутності доступу до юридичної підтримки під час виникнення проблем, які пов’язані з фактом
отримання такого статусу. Тому надання БПД починаючи саме з цієї стадії було б доречним та дієвим
механізмом посилення правової спроможності даних категорій осіб.
Відносно спрощення доступу до БПД для осіб, які вже мають статус УБД та осіб з певним рівнем
середньомісячного сукупного доходу: насправді, усі категорії осіб, що не підпадають під надання БПД
відповідно до законодавства, але в силу свого уразливого становища все ж потребують юридичної
підтримки та допомоги фактично «лягають на плечі» правозахисників, міжнародні та українські НГО,
юридичні клініки. Це несе ризики, оскільки в такому разі у отримувачів таких юридичних послуг відсутні
будь-які гарантії професійності правозахисника та гарантії не натрапити на шахрая чи шарлатана. Також
держава фактично не несе жодної відповідальності за отримання доступу до правосуддя широкого кола
представників уразливих груп.
Продовження роботи КЦ над розширенням суб’єктів отримання БПД підвищує правову
спроможність великої категорії осіб а також забезпечує доступ найширшого кола осіб до правосуддя.
В цілому Уповноважений з прав людини підтримує ініціативу щодо внесення змін до Закону
України "Про безоплатну правову допомогу" в частині розширення доступу до безоплатної вторинної
правової допомоги та надання права на цю допомогу вищезазначеним категоріям громадян, а також
недієздатним особам, особам з інвалідністю та особам з психічними розладами.
Водночас, у разі ухвалення Верховною Радою України такого законопроекту, отримавши
безоплатну правову допомогу, зазначені категорії громадян натикаються на «платний» доступ до
правосуддя - вони на загальних підставах мають сплатити судовий збір за звернення до суду.
Слід зазначити, що у випадку прийняття такого закону держава забезпечила б доступ до
правосуддя всіх осіб, які опинились у складних життєвих умовах або які через складний майновий або
фізичний стан не в змозі самостійно здійснити свій захист у суді.
На даний час на розгляді Верховної Ради України перебуває також проект Закону про внесення
змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб) №2373 від 13.03.2015. Проект включено до порядку денного ще червні
2015 року, але досі не розглянуто жодного разу. Проект пропонує забезпечення ВПО всіма видами послуг,
передбаченими статтею 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
Слід відзначити, що а ні проектом № 3044, а ні №2373 не пропонується включити категорію
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розмірів
прожиткового
мінімуму,
встановленого
законом для осіб,
які належать до
основних
соціальних і
демографічних груп
населення
передбачення права
на отримання всіх
видів правових
послуг безоплатної
вторинної правової
допомоги для
учасників бойових
дій, у тому числі
учасників
антитерористичної
операції
надання права
недієздатним
особам на
безоплатну
вторинну та
первинну правову
допомогу
передбачення права
на безоплатну
правову допомогу в
судових процесах
для осіб з
інвалідністю, осіб з
психічними
розладами
2) розроблення
методичних
рекомендацій та
запровадження
пілотних тренінгів
для органів
місцевого
самоврядування з
метою
удосконалення
організації ними
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осіб, які претендують на статус учасника АТО.
Альтернативним законопроектом № 3044-1 від 11.09.2015 року таке включення було
передбачено, однак 10.11.2015 було вручено подання Комітету про відхилення. 13

III
квартал
2016 р.

Мін'юст

У стані виконання
Регіональними та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі
– центри) було розроблено 421 тему методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування, які
були поширені серед органів місцевого самоврядування регіонів загальним накладом до 24089
екземплярів.
Окрім того, центрами було організовано та проведено 517 пілотних тренінгів для посадових осіб
органів місцевого самоврядування з питань удосконалення організації ними надання безоплатної
первинної правової допомоги.
Розробка та впровадження зрозумілих та чітких алгоритмів з надання БПД не лише підвищує та
покращує рівень надання юридичної допомоги. Проведення тренінгів та зустрічей налагоджує створення
своєрідної мережі провідників надання БПД
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надання безоплатної
первинної правової
допомоги
3) налагодження
IV
співпраці, зокрема
квартал
шляхом укладання 2019 р.
меморандумів між
місцевими центрами
з надання
безоплатної
вторинної правової
допомоги та
громадськими
організаціями провайдерами
безоплатної
первинної правової
допомоги та
безоплатної
вторинної правової
допомоги,
утворення
відповідних баз
даних
26.
Забезпеченн
я якісної і
доступної
правової
допомоги
через
адвокатуру
та
ефективну
систему
безоплатної
правової
допомоги

Ефективний
моніторинг якості
роботи адвокатів, які
надають БВПД, і
дотримання ними
Стандартів якості
вимагає фахової оцінки
матеріалів справи
клієнта, на додачу до
наявних способів
оцінювання якості,
таких як спостереження
в суді та інтерв’ю з
клієнтами, які
проводять МЯ. Це буде
ще більш актуальним,
якщо Україна перейде

1) удосконалення
механізму
моніторингу
дотримання
стандартів якості
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

Мін'юст

У стані виконання.
Центрами з надання правової допомоги налагоджено ефективну співпрацю з понад ніж 670
громадськими організаціями, з більшістю з яких було укладено меморандуми про співпрацю у сфері
надання безоплатної правової допомоги (до 1080 меморандумів). Ведеться робота щодо створення
єдиного реєстру партнерських організацій-провайдерів безоплатної правової допомоги.

Виконано.
Мінюст фактично здійснює контроль за якістю наданих послуг, оплата яких здійснюється за
рахунок бюджетних коштів. Також моніторинг дотримання Стандартів якості дозволяє фактично
«очистити» систему БПД від недобросовісних та/або малопрофесійних адвокатів.
До Уповноваженого з прав людини від підозрюваних та обвинувачених регулярно надходять
скарги на якість послуг, що надаються захисниками, залученими до участі у кримінальних провадженнях
як на платній, так і на безоплатній основі. Оскільки Уповноважений не наділений діючим КПК України
будь-якими правами та повноваженнями, які б він міг би використати для захисту заявників, у відповідь
на такі скарги надаються роз’яснення, у який спосіб, передбачений законодавством, можна замінити
адвоката. У випадку надходження обґрунтованих скарг саме на захисників, залучених на безоплатній
основі, Уповноважений надсилає такі скарги до Координаційного центру з надання безоплатної правової
допомоги для проведення відповідної перевірки. Практика засвідчує, що у переважній більшості такі
скарги є безпідставними.
У своєму звіті Рада Європи надала свої рекомендації:
Стандарти якості необхідно переглянути і включити додаткові положення, наприклад, про
збирання доказів і підготовку до допиту свідків; судові органи повинні бути залучені до переліку
зацікавлених сторін, з якими будуть проведені консультації щодо перегляду
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на систему фіксованої
оплати. Експертам не
відомі жодні вимоги
українського
законодавства або
професійної етики, які
забороняли би
незалежним адвокатам
переглядати матеріали
справ, особливо
закритих справ, якщо
клієнт надав письмову
згоду на їх огляд, за
умови дотримання
конфіденційності, з
метою забезпечення
якості. Не існує підстав
для того, щоб такими
незалежними
адвокатами не могли
бути і МЯ, які є
досвідченими
захисниками у
кримінальних
провадженнях. Дійсно,
можна очікувати, що,
радше за все, до
фахових оцінювачів
будуть входити МЯ з
відповідним досвідом.
Як наслідок, КЦПД
слід розглянути
можливість включення
відповідного
положення в кожну
заяву про надання
правової допомоги (так,
як це було зроблено в
Шотландії), яку
заявник повинен
підписати для надання
дозволу на перегляд
матеріалів його справи
незалежними
адвокатами на предмет
перевірки дотримання
Стандартів якості.
Якщо це буде
запроваджено,
незалежні адвокати

Без збору відповідної дослідницької інформації про роботу адвокатів в цивільних та
адміністративних справах пропозиції по розробці Стандартів якості зробити неможливо. Оскільки цей
документ має відповідати реальним вимогам учасників проваджень. Тому відвідування судових засідань,
бесіди з клієнтами (наступний підпункт), анкетування адвокатів (наступний підпункт) – є необхідним
механізмом для розробки Стандартів.
Доступ до правосуддя найуразливіших та найменш захищений верств населення є одним з
головних показників розвитку судоустрою та демократії у суспільстві. Тому контроль факту отримання та
якості наданих саме таким категоріям осіб юридичних послуг, є важливим фактором
Поширення прикладів успішного захисту та кращих адвокатських практик (наступний підпункт)
одночасно досягає кілька позитивних результатів.
По-перше, в країні, де кількість виправдувальних вироків мізерно мала – поширення таких
прикладів надихає та банально надає віру у свої сили багатьом адвокатам.
По-друге, такі приклади сприяють створенню єдиної судової практики по усій країні.
По-третє, система БПД таким чином вкотре має можливість підтвердити свою ефективність та
покращити свій авторитет у суспільстві та серед професійних юристів
Необхідність навчання та постійного підвищення кваліфікації ніхто і ніколи не заперечував. Але
коли ми говоримо про витрачені ресурси, то власне приміщення, устаткування та технічні засоби в
результаті створюють значну економію коштів. Окрім цього, постійний доступ до вказаних ресурсів
полегшує доступ до тренерів, експертів та обміну досвіду з іншими колегами – учасниками судових
проваджень усім задіяним в надання БПД адвокатам.
Цінність та регулярну необхідність таких тренінгів підтверджують також і адвокати, які
співпрацюють із системою БПД. Про це свідчить той факт, що в деяких регіонах адвокати, зокрема,
зацікавлені у проведенні повторної серії тренінгів з вже пройдених раніше тем навіть у випадку
відсутності сертифікації НААУ відповідного заходу (тобто їм не буде нараховано балів з підвищення
кваліфікації відповідно до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
3) створення та
2016 рік
розміщення
міжрегіональних
ресурснотренінгових центрів
правової допомоги у
мм.
Дніпропетровську,
Львові, Києві,
Одесі, Харкові

У стані виконання.
Координаційним центром придбано необхідні приміщення в зазначених містах, в яких ще
необхідно зробити ремонт та забезпечити їх необхідним устаткуванням, внесено зміни до структури та
штатного розпису Координаційного центру, передбачивши відповідні структурні підрозділи, та розпочато
роботу по проведенню конкурсу по набору персоналу
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повинні пройти
навчання з питань
тлумачення Стандартів
якості та узгодженої
схеми оцінки, щоб
зменшити кількість
розбіжностей у підході
серед оцінювачів.14

28.
Ситуація не змінилася.
Забезпеченн
я відповідно
до
європейськи
х стандартів
доступу до
правосуддя
дітей,
людей з
інвалідніст
ю,
повнолітніх
недієздатни
х осіб та
осіб з
обмеженою
дієздатніст
ю

2) проведення
аналізу
законодавства щодо
наявності
відповідних
прогалин і проблем,
зокрема пов'язаних з
доступом до
судового та
адміністративного
провадження людей
з інвалідністю
внаслідок ураження
органів зору, слуху
та опорно-рухового
апарату, розумової
відсталості,
психічних розладів,
і подання на розгляд
Кабінету Міністрів
України пропозицій
щодо покращення
відповідної ситуації

II
квартал
2016 р.
III
квартал
2016 р.

3) запровадження
I квартал
навчальних програм 2016 р.
та курсів з
підготовки та
підвищення
кваліфікації суддів
та працівників
апаратів судів,
прокурорів,
працівників
правоохоронних
органів та органів
пенітенціарної
14

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

У стані виконання.
Міністерством юстиції отримано пропозиції від заінтересованих органів та проаналізовано
законодавство щодо наявності відповідних прогалин і проблем, зокрема пов'язаних з доступом до
судового та адміністративного провадження людей з інвалідністю внаслідок ураження органів зору, слуху
та опорно-рухового апарату, розумової відсталості, психічних розладів. За результатами проведеного
аналізу підготовлено відповідні пропозиції, які найближчим часом будуть подані на розгляд Кабінету
Міністрів України.

МОН
МВС
Мін'юст
ДСА (за
згодою)
інші
заінтересовані
органи
державної
влади

У стані виконання.
На базах юридичної клініки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
запроваджено навчальні модулі для студентів Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, Інституту
підготовки кадрів для органів юстиції та факультету правосуддя, з питань гарантування прав, основних
свобод осіб, що мають інвалідність (включаючи постійне консультування таких осіб з питань юридичної
практики).
Національною академією прокуратури України розробляється тематика занять для прокурорів з
питань захисту прав та інтересів людей з інвалідністю, а також змісту Конвенції про права інвалідів.
ДПтС України опрацьовує питання опрацьовується щодо запровадження навчальних програм та
курсів в навчальних закладах, що належать до сфери управління ДПтС України. Відповідні зміни будуть
внесені в навчальні програми з нового навчального року.

Звіт Ради Європи «Оцінювання системи безоплатної вторинної правової допомоги в Україні у світлі стандартів і передового досвіду Ради Європи» /

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806aab13
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системи з питань
прав та інтересів
людей з
інвалідністю, у тому
числі змісту
Конвенції про права
інвалідів

Забезпечення права на приватність
Незважаючи на прийняття нового прогресивного законодавства про захист персональних даних, у сфері забезпечення права на приватність залишається низка проблем. Зокрема, не
створено ефективні засоби захисту права на приватність, попередження і припинення порушень законодавства під час обробки персональних даних; відсутній дієвий інституційний механізм
незалежного контролю за додержанням права на захист персональних даних; не вирішено питання щодо існування надмірних баз персональних даних, володільцями або розпорядниками яких є
органи державної влади; продовжується практика порушення права на невтручання в особисте і сімейне життя осіб, які перебувають у місцях примусового тримання за судовим рішенням або
рішенням адміністративного органу відповідно до закону.
Стратегічна мета:
Забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність
Найменуван Оцінка досягнення
ня
очікуваного
очікуваного результату
результату
29.
Створення
дієвого
інституційн
ого
механізму
контролю за
додержання
м права на
приватність

Інститутом,
наділеним
повноваженнями у
сфері контролю за
дотриманням
законодавства про
захист персональних
даних, визначено
Уповноваженого ВР
з прав людини. ЇЇ
діяльність у напрямі
проведення
перевірок, а також
відповідного
навчання для
фахівців медичної
сфери,
співробітників
Державної
прикордонної
служби,
Національної поліції
та суддівського
корпусу, - може бути
свідченням певного
прогресу у

Найменування
заходу

Строк
виконання

Відповідальні
за виконання

Моніторинг виконання

1) перегляд
III квартал
існуючих
2016 р.
навчальних
програм
підготовки
юристів з метою
запровадження
спеціальних
навчальних курсів
з питань захисту
персональних
даних

МОН
Не виконано.
інші
За звітний період Міністерством освіти і науки України заходи спрямовані на перегляд існуючих
заінтересовані навчальних програм підготовки юристів з метою запровадження спеціальних навчальних курсів з питань
центральні
захисту персональних даних не вживались.
органи
виконавчої
влади
Уповноважен
ий Верховної
Ради України
з прав людини
(за згодою)

2) запровадження
системного
навчання осіб,
відповідальних за
організацію
захисту
персональних
даних та інших
осіб, що
здійснюють
обробку
персональних
даних

МОН
МОЗ
Мін'юст
Нацдержслуж
ба
МВС
СБУ (за
згодою)
інші
заінтересовані
центральні
органи
виконавчої
влади

III квартал
2016 р.

У стані виконання.
Міністерством освіти і науки України повідомлено про відсутність заходів спрямованих на реалізацію
зазначеного заходу через відсутність фінансування та інших ресурсів, необхідних для забезпечення
запровадження системного навчання.
Міністерством внутрішніх справ України листом від 20 жовтня 2016 року № 1448/05/16-2016 до
Міністерства освіти і науки України було направлено пропозиції щодо запровадження системного навчання
осіб, відповідальних за організацію захисту персональних даних та інших осіб, що здійснюють обробку
персональних даних у системі МВС та в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких
скеровується та координується через Міністра внутрішніх справ України.
Водночас співробітниками Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини регулярно проводяться навчальні лекції для
професійних та цільових груп з питань практичного застосування положень законодавства у сфері захисту
персональних даних. За підтримки Офісу Ради Європи в Україні та сприяння Українського Католицького
Університету реалізується проект «Школа захисту персональних даних», яка являє собою триденний курс
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досягненні
очікуваного
результату. Разом із
тим, перешкодами в
імплементації
результату є позиція
Уряду щодо
необхідності
підвищення
ресурсної
спроможності
Уповноваженого ВР
у реалізації
відповідних функцій
Крім того,
виконавцям заходів
слід більш ефективно
діяти у напряму
запровадження
програм
формального
навчання фахівців,
що працюють у сфері
3) розрахунок
II квартал
обробки
обсягу потреби в
2016 р.
персональних даних
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, та внесення
відповідних
законодавчих
пропозицій щодо
бюджетного
фінансування
зазначеного обсягу
потреби в коштах

Уповноважен
ий Верховної
Ради України
з прав людини
(за згодою)

для цільових груп. Навчання в рамках цього проекту пройшли представники медичної сфери (08.04.201610.04.2016). 10-12 червня 2016 року за підтримки Офісу Ради Європи в Україні було проведено «Школу
захисту персональних даних» для представників юридичних підрозділів центральних органів виконавчої
влади; 7-9 липня 2016 року - для представників Державної прикордонної служби України; 7-9 жовтня 2016
року - для представників Національної поліції України.
Особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації в питаннях захисту персональних даних
суддівського корпусу. Так за підтримки Офісу Ради Європи в Україні Секретаріатом Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини було організовано та проведено семінар «Захист персональних
даних: національне законодавство та європейські стандарти» для суддів Верховного Суду України (26 травня
2016 року). Проведено низку навчальних семінарів «Захист персональних даних та доступ до публічної
інформації» в регіональних відділеннях Національної школи суддів України (1-2 червня 2016 року, м.
Дніпропетровськ; 16-17 червня 2016 року, м. Одеса; 9-10 листопада 2016 року м. Харків)
Неодноразово Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України запрошував
співробітників Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини прочитати лекцію для співробітники юридичних підрозділів центрів зайнятості.
16 червня 2016 року співробітник Управління з питань захисту персональних даних провів лекцію в
Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.
7-9 червня 2016 року співробітники Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату
взяли участь у роботі першої Школи з питань дотримання інформаційних прав людини в діяльності
Національної поліції України «Відкрита поліція».
У жовтні 2016 року навчальний семінар з питань захисту персональних даних було проведено для
співробітників центрального апарату Державної прикордонної служби.

Уповноважен
ий Верховної
Ради України
з прав людини
(за згодою)
Мінфін

Виконано частково.
11 липня 2016 року Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини направив до
Міністерства фінансів України лист з розрахунками обсягу потреби в коштах та проханням при підготовці
змін до Державного бюджету України на 2016 рік врахувати пропозиції щодо збільшення асигнувань
передбачених за бюджетною програмою 5991010 «Парламентський контроль
за додержанням
конституційних прав і свобод людини».
Листом від 10 серпня 2016 року № 31-08010-05-24/23393 Міністерство фінансів України фактично
відмовив Секретаріату Уповноваженого в додаткових коштах, зазначивши, що це питання може бути
розглянуто під час підготовки змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у разі
вишукання додаткових неінфляційних джерел надходжень до бюджету або у порядку, визначеному статтею
53 Бюджетного кодексу України.
Однією з ключових умов повноправного входження України до європейського співтовариства є
створення в нашій державі ефективного механізму захисту персональних даних, який би відповідав
міжнародним стандартам у цій сфері. З метою забезпечення незалежності уповноваженого органу з питань
захисту персональних даних, як того вимагає Конвенція Ради Європи про захист осіб у зв'язку з
автоматизованою обробкою персональних даних, Законом України «Про захист персональних даних»
повноваження щодо контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних покладено на
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений).
На сьогоднішній день в структурі Секретаріату Уповноваженого функціонує окремий підрозділ,
Управління з питань захисту персональних даних (далі – Управління), основним завданням якого є
забезпечення реалізації повноважень у сфері захисту персональних даних Уповноваженого, зокрема,
здійснення контролю за дотриманням прав людини у сфері захисту персональних даних, розгляд скарг
громадян та вжиття заходів щодо поновлення їхніх прав у сфері захисту персональних даних.
У шостому остаточному звіті Європейської Комісії про виконання Україною Плану дій з лібералізації
візового режиму було відзначено, що Україна задовільно виконує Закон України «Про захист персональних
даних» та забезпечує ефективне функціонування органу незалежного нагляду з питань захисту персональних
даних.
Кількість звернень стосовно питань захисту персональних даних, які надходять до Уповноваженого,
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постійно збільшується. Так, у 2016 році (станом на 01.11.2016) до Уповноваженого надійшло 997 звернень
від громадян та юридичних осіб (у 2015 році - 638 звернень). Скарги стосуються порушення прав суб’єктів
персональних даних на доступ до своїх персональних даних, незаконної передачі персональних даних третім
особам, невідповідності обсягу персональних даних, що обробляються, визначеній меті обробки.
Планом перевірок органів державної влади, підприємств, організацій та установ державної та приватної
форм власності на предмет дотримання ними законодавства про захист персональних даних на 2016 рік,
затвердженим Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, визначено такі суб’єкти перевірки як
підвідомчі заклади та установи Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я, Державної
прикордонної служби, Державної міграційної служби, а також колекторські, страхові компанії, компанії, що
надають туристичні послуги та послуги роздрібної торгівлі.
У поточному році значно розширилась географія перевірок володільців персональних даних. Зокрема, у
порівнянні з минулим роком, з початку 2016 року в три рази збільшено кількість проведених виїзних
перевірок у регіонах України. У 2016 році (станом на 01.11.2016) вже було здійснено 66 планові та
позапланові перевірки володільців персональних даних.
Разом з тим, слід брати до уваги, що подальша ефективна та повна реалізація плану перевірок, так само
як і реалізація інших завдань, зокрема, щодо поширення знань про законодавство у сфері захисту
персональних даних, міжнародного співробітництва у цій сфері тощо значною мірою залежить від
подальшого розширення та зміцнення інституційної спроможності офісу Уповноваженого.
Подальший інституційний розвиток, як того вимагає Європейська комісія, та виконання поставлених
завдань в рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС та лібералізацію візового режиму для України
неможливе без збільшення видатків Держаного бюджету України на діяльність Уповноваженого, зокрема,
для збільшення чисельності працівників Секретаріату та відповідно додаткових видатків на оплату праці з
нарахуваннями, оренду приміщень та комунальні послуги, відрядження, забезпечення зв’язком, Інтернетом,
мінімальним канцелярським приладдям та папером, а також забезпечення працівників оргтехнікою та
меблями на новостворених робочих місцях, які є вкрай необхідними.
Отже, посилення спроможності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як
незалежного інституту з нагляду за дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних
безпосередньо залежить від належного державного фінансування.
30.
Впроваджен
ня
ефективної
системи
незалежного
контролю за
діяльністю
правоохоро
нних
органів у
частині
додержання
права на
приватність

Позиція
Національної поліції
щодо закриття
знеособленої
інформації про
проведення
негласних слідчих
дій, не дозволяє
оцінити досягнення
прогресу в
імплементації
результату.

Перешкодами в
31.
імплементації
Мінімізація
очікуваного
та чітка
результату є суттєві
регламентац

1) передбачення
щорічного
опублікування
знеособлених
звітів щодо
кількості
проведених
негласних слідчих
дій, які обмежують
право на
приватність, та
використання їх
результатів у
розслідуванні
відповідних
злочинів і судових
рішень

починаючи
з II
кварталу
2016 р.
щороку

МВС
Національна
поліція
інші
заінтересовані
органи
державної
влади
СБУ (за
згодою)
ДФС
Адміністрація
Держприкорд
онслужби

Виконано частково.
Оцінити наскільки зазначений наказ сприятиме виконанню заходу Національної стратегії у сфері прав
людини щодо «щорічного опублікування знеособлених звітів щодо кількості проведених негласних слідчих
дій, які обмежують право на приватність, та використання їх результатів у розслідуванні відповідних
злочинів і судових рішень» неможливо, оскільки за інформацією Національної поліції України зазначений
наказ віднесено до документів «для службового користування» і не підлягає оприлюдненню.
Така позиція Національної поліції не відповідає принципу відкритості та прозорості діяльності
правоохоронних органів. Сама форма звіту не може бути закритою, з огляду на те, що зазначений наказ, так
само як і форма звіту ухвалювалися з метою оприлюднення інформації. Тим більше незрозуміла позиція
Національної поліції віднесення цього наказу до документів «для службового користування», оскільки
Планом дій передбачалось оприлюднення знеособленої інформації щодо кількість проведених негласних
слідчих дій, іншої знеособленої інформації, аналіз якої дозволить визначити загальну картину щодо
масштабів застосування негласних слідчих дій, які обмежують право на приватність.
Рекомендації: форма звітів щодо кількості проведених негласних слідчих дій, які обмежують право на
приватність, та використання їх результатів у розслідуванні відповідних злочинів і судових рішень має бути
оприлюднена. Компоненти таких звітів мають бути предметом обговорення спеціалістами, науковцями,
правозахисниками.

1) розроблення та
внесення змін до
нормативноправових актів

III квартал
2016 р.

МОЗ
Уповноважен
ий Верховної
Ради України

Не виконано.
Секретаріат Уповноваженого звертався до Міністерства охорони здоров’я України, як до головного
виконавця зазначеного заходу, з метою отримання інформації щодо стану реалізації зазначеного заходу, а
також пропонував надати методичну допомогу та залучення до реалізації зазначених заходів представників
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ія законом
випадків
втручання
держави у
право на
приватність

виклики у певних
сферах. 1. Сфера
охорони здоров’я,
законодавство якої
не відповідає
законодавству про
обробку
персональних даних,
а випадки
розповсюдження
інформації про стан
здоров’я, ставлять
під сумнів
дотримання права на
приватність. 2.
Здійснювана
Міністерством
фінансів верифікація
та у зв’язку із цим
обробка значного
масиву персональних
даних є не прозорою
та не відповідає
законодавству про
захист персональних
даних. 3. Потребують
узгодження із
законодавством про
персональні дані
нормативні акти
МВС та підвідомчих
йому служб у частині
обробки даних. На
жаль, це далеко не
повний перелік сфер,
діяльність яких може
ставити під сумнів
досягнення
результату.

щодо
удосконалення
належної системи
захисту від
несанкціонованого
доступу до
медичної
інформації як на
паперових, так і на
електронних
носіях

з прав людини Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
(за згодою)
Однак, листом № 3.49-11/57-16/18062 від 18.07.2016 МОЗ України відмовив Секретаріату у наданні
зазначеної інформації, повідомивши, що інформація про виконання Плану дій з реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини буде направлена у встановлені терміни до Міністерства юстиції України у
порядку, встановленому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р
«Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020
року».
Чітка регламентація законом випадків втручання держави у право на приватність, і зокрема, визначення
випадків та порядку збору, використання, збереження персональних даних є однією з умов створення в
державі механізму захисту права особи на приватність, особливо, якщо це стосується такої «чутливої»
категорії персональних даних як інформація про стан здоров’я.
Законодавство, що регламентує порядок обробки персональних даних в медичних закладах у
переважній більшості випадків є застарілим та не відповідає вимогам законодавства про захист
персональних даних. Питання нормативно-правового врегулювання порядку оброки персональних даних
щодо стану здоров’я є особливо актуальним в процесі задекларованого Міністерством охорони здоров’я
створення електронного реєстру пацієнтів.
Разом з тим, нормативно-правові акти, що регулюють функціонування електронного реєстру пацієнтів
в пілотних областях (постанова КМУ від 6 червня 2012 року № 546 «Про затвердження Положення про
електронний реєстр пацієнтів»; наказ МОЗ від 30 серпня 2012 року № 666 «Про затвердження Порядку
ведення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва») не
враховують вимоги законодавства про захист персональних даних. Так зазначені акти не визначають такі
ключові моменти обробки персональних даних як склад персональних даних пацієнтів, умови доступу до
них третіх осіб, механізм реалізації прав пацієнтів як суб’єктів персональних даних тощо.
Окрім того, актуальним залишається необхідність дотримання медичними працівниками вимог
законодавства про захист персональних даних в повсякденній діяльності та організація захисту
персональних даних в медичних закладах.
За результатами перевірок медичних закладів на дотримання вимог законодавства про захист
персональних даних, які проведено працівниками Секретаріату Уповноваженого, можна виділити такі
основні порушення при обробці персональних даних в медичній сфері:
невідповідність внутрішніх положень/документів володільця персональних даних вимогам чинного
законодавства про захист персональних даних;
не ведеться або ведеться частково/не в повному обсязі облік операцій, пов’язаних з обробкою
персональних даних суб’єкта та доступом до них, як це передбачено п. 3.11 Типового порядку;
незважаючи на вимогу Закону України «Про захист персональних даних» в медичних закладах відсутні
відповідальні особи за організацію заходів із захисту персональних даних, а у разі визначення таких осіб,
призначення є формальним та без надання таким особам необхідних повноважень.
Також, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять непоодинокі скарги щодо
незаконного поширення інформації про стан здоров’я.
У зв’язку з цим особливо актуальним питанням залишається необхідність організації систематичного
навчання працівників медичних закладів практичним аспектам застосування законодавства щодо захисту
персональних даних.
Водночас слід звернути увагу, на необхідність чіткої регламентації законом випадків втручання
держави у право на приватність, зокрема, питань обробки персональних даних і для інших сфер суспільного
життя.
Так, Міністерство фінансів України відповідно до останніх змін до пункту 40 Прикінцевих та
перехідних положень Бюджетного кодексу України здійснює верифікацію та моніторинг достовірності
інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій,
пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Зазначена процедура передбачає обробку великого обсягу персональних даних.
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Водночас на сьогодні відсутнє законодавство, яке регулює процедуру такої верифікації та моніторингу,
що є порушенням принципу прозорості обробки персональних даних, який серед іншого передбачає:
обов’язок володільця персональних даних інформувати суб’єктів персональних даних до початку
процедури обробки, принаймні, про мету, особу володільця та його адресу;
наявність відкритої та зрозумілої процедури обробки персональних даних, якщо інше не встановлено
законом;
право суб’єкта персональних даних на доступ до своїх даних, незалежно від того ким і де вони
обробляються.
Міністерство внутрішніх справ України та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких
скеровується та координується Міністром внутрішніх справ, з метою виконання визначених законодавством
повноважень забезпечують функціонування низки інформаційних баз, де обробляються персональні дані.
Водночас нормативно-правова база, яка регулює їх функціонування, не відповідає чинному законодавству, і
зокрема, законодавству у сфері захисту персональних даних.
Аналогічні проблеми є непоодинокими та стосуються також інших інформаційних баз державних
органів.
Рекомендації:
План дій щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини має бути доповнений заходами
щодо необхідності проведення державними органами та установами:
аудиту баз персональних даних, функціонування яких забезпечується ними з метою виконання
повноважень визначених законодавством;
аналізу на відповідність законодавству про захист персональних даних нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування таких баз, та внести відповідні зміни до них.
2) проведення
навчання
медичних
працівників щодо
застосування
правил про
збереження
медичної
інформації

32.
Забезпеченн
я права на
приватність
осіб, які
перебувают
ь у місцях
примусовог
о тримання
за судовим
рішенням
або
рішенням
адміністрат
ивного

Не спостерігається
особливих зрушень
щодо імплементації
міжнародних
стандартів, зокрема в
частині побачень із
близькими
(спілкування через
телефонну трубку за
перегородкою),
можливості
супроводження
ув’язнених у зв’язку
із смертю чи
захворюванням

2) розроблення та II квартал
затвердження
2016 р.
нормативноправового акта
щодо
використання
технічних засобів
нагляду і
контролю в місцях
перебування
засуджених та
осіб, узятих під
варту, із
забезпеченням
належних гарантій

У стані виконання.
Інформації про організацію Міністерством охорони здоров’я навчання медичних працівників щодо
застосування правил про збереження медичної інформації відсутня.
Управлінням з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини за підтримки Офісу Ради Європи в Україні та сприяння Українського Католицького
Університету, в рамках проекту «Школа захисту персональних даних» було проведено навчання для
представників медичної сфери (08.04.2016-10.04.2016).
У липні 2016 року на запрошення Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради співробітниками Управління Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
було проведено лекцію щодо практичних питань захисту персональних даних в медичній сфері для головних
лікарів медичних установ міста Києва.
Мін'юст
ДПтС
Харківська
правозахисна
група (за
згодою)
Консультаційн
а місія
Європейськог
о Союзу в
Україні (за
згодою)

У стані виконання.
Моніторами національного превентивного механізму під час відвідування установ виконання покарань
та попереднього ув’язнення виявлялись чисельні випадки, коли нагляд і контроль за особами здійснювався з
порушенням права на приватність. Для прикладу, виявлялися випадки коли оглядові вічка камер виходили
на санвузли, при тому, що вони не обладнані дверцятами.
В рамках співпраці Харківською правозахисною групою були розроблені відповідні пропозиції, які
надіслані до Мін’юсту під час обговорення вказаного проекту нормативно-правового акту. Тобто, у
відповідності до Плану дій ці пропозиції повинні бути враховані у новому проекті щодо технічних засобів
нагляду і контролю.
Захід вимагає розроблення та затвердження нового нормативно-правового акту, а не реанімування
старого, враховуючи проблеми адміністративних процедур, які мали місце щодо нього.
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органу
відповідно
до закону,
зокрема під
час надання
психіатричн
ої допомоги
у
примусовом
у порядку

рідних. На жаль,
неналежним є
виконання заходів
щодо облаштування
побачень через
мережу інтернет, а
також щодо
врегулювання
використання відео
нагляду у закладах
виконання покарань.
Викладене не
дозволяє з особливим
оптимізмом оцінити
зрушення у
досягненні
результату.

від
необґрунтованих
обмежень права на
приватність з
урахуванням
пропозицій, які
надійшли під час
громадського
обговорення
проекту наказу
Мін'юсту "Про
затвердження
нормативноправових актів з
питань
використання
технічних засобів
нагляду і
контролю в місцях
перебування
засуджених та
осіб, узятих під
варту"
3) розроблення
III квартал
законопроекту про 2016 р.
внесення змін до
Кримінального
виконавчого
кодексу України
та проекту наказу
Мін’юсту щодо
вільного
проведення
Інтернет-побачень
засуджених та
осіб, взятих під
варту, з
можливістю
застосування
обмеження їх
конфіденційності
у виключних
випадках
відповідно до
вимог частини
другої статті 8
Конвенції на
підставі
індивідуальновмотивованого

Мін’юст
ДПтС
Харківська
правозахисна
група (за
згодою)
Консультаційн
а місія
Європейськог
о Союзу в
Україні (за
згодою)

Виконано частково.
Інтернет-класи установ виконання покарань, які були піддані моніторингу, не обладнані достатньою
кількістю апаратури для надання можливості доступу до мережі Інтернет (від 1 до 3 відповідних пристроїв).
У деяких із установ доступу до мережі Інтернет для потреб засуджених взагалі немає або швидкість доступу
до мережі є замалою, у зв’язку із чим засуджені майже не користуються цими послугами.
Крім того, відповідно до статті 110 КВК засудженим надається право користуватися мережею Інтернет
лише під контролем адміністрації та не передбачено обмеження конфіденційності Інтернет-побачень у
виключних випадках.
Станом на 03.11.2016 зміни до Закону України «Про попереднє ув'язнення» щодо надання права
доступу до глобальної мережі Інтернет особами, взятими під варту, не внесені.
Варто відмітити, що Порядок організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 01.08.2014 № 1275/5 посилається не на Правили
внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом Міністерством юстиції України
від 29.12.2014 № 2186/5, а на Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених
наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 грудня 2003 року № 275, які
втратили чинність.
Рекомендації:
Дообладнати установи виконання покарань необхідною кількістю апаратури для забезпечення права
засуджених на користування мережею Інтернет, забезпечивши при цьому належну якість даних послуг
Внести зміни до Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 01.08.2014 № 1275/5.
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рішення
4) внесення змін
III квартал
до правил
2016 р.
внутрішнього
розпорядку
слідчих ізоляторів
та установ
виконання
покарань щодо
надання закритих
побачень (із
застосуванням
перегородки)
засудженим та
взятим під варту
особам як виняток,
а відкритих
побачень (з
можливістю
фізичного
контакту) — як
правило з
урахуванням
вимог практики
Європейського
суду з прав
людини

Мін’юст
ДПтС
Харківська
правозахисна
група (за
згодою)
Консультаційн
а місія
Європейськог
о Союзу в
Україні (за
згодою)

5) розроблення
II квартал
законопроекту про 2016 р.
внесення зміни до
Кримінальновиконавчого
кодексу України з
метою збільшення
частоти побачень
засуджених до не
менш як одного
разу на тиждень
незалежно від
виду та рівня
безпеки
кримінальновиконавчої
установи,

Мін'юст
Не виконано.
ДПтС
Станом на 04.11.2016 відповідні зміни до статті 110 КВК не внесені. Згаданий законопроект до
Консультаційн Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини не надходив.
а місія
Така частота побачень відповідає звичній європейській практиці.
Європейськог
о Союзу в
Україні (за
згодою)

Не виконано.
У вказаному законопроекті передбачені зазначені зміни до Закону України «Про попереднє ув'язнення»,
проте станом на 03.11.2016 він не прийнятий.
У пункті 137 доповіді про візит 2002 року Комітету з запобігання катуванням вказується: «ЄКЗК не
схвалює той факт, що короткострокові візити головним чином відбуваються в незручних скляних будках, де
ув’язнені та їхні відвідувачі повинні користуватися телефоном. ... Приємним виключенням є кімната для
побачень у СІЗО № 21 для неповнолітніх і «економічних» правопорушників. Цьому прикладу варто
слідувати. ... Комітет схвалює плани... з метою перегляду умов, у яких проходять побачення, і
якнайшвидшого забезпечення того, щоб побачення осіб, що перебувають у попередньому ув’язненні, і осіб,
що відбувають покарання, відбувалися дедалі у більш відкритих умовах».
У своїй відповіді на це зауваження національна влада відповіла: «метою поліпшення безпосереднього
контакту при короткострокових побаченнях, у Ромненський виправній колонії № 56 та Шосткінській
виправній колонії № 66 було, як експеримент, демонтовано скляні перегородки, що розділяли ув’язнених та
їхніх відвідувачів. Якщо експеримент виявиться успішним, будуть дані рекомендації зробити те ж саме в
інших пенітенціарних установах».
У доповіді про візит 2005 року ЄКЗК вказав (п. 145): «Як і раніше, короткострокові побачення
проводяться в скляних будках, коли ув’язнені та відвідувачі розмовляють через скляну перегородку по
телефону (деякі з яких, наприклад, у колонії № 65, несправні). Українська влада заявила в цьому зв’язку, що
обладнання місць для побачень без скляної перегородки передбачено як частина робіт з реконструкції у
відділеннях для побачень».
Рекомендація була знову видозмінена та повторена у доповіді 2009 року (п. 153): «Змінити умови для
короткотермінових візитів з тим, щоб ув’язнені могли отримувати відвідування в досить відкритих умовах.
Відкриті відвідування повинні бути правилом, а закриті винятком. Такі винятки повинні базуватися на
обґрунтованих і вмотивованих рішеннях з урахуванням індивідуальної оцінки потенційного ризику,
пов’язаного з конкретним ув’язненим. Крім того, місткість кімнат короткострокових побачень повинна бути
збільшена, щоб задовольнити потреби засуджених»
Систематичне використання скляних перегородок під час побачень визнавалось порушенням
Європейської конвенції. Відсутність можливості контакту із рідними під час побачень та спілкування за
допомогою телефонної трубки та через скло, може призводити до порушення статті 8 Конвенції (див.,
наприклад, рішення ЄСПЛ у справах Trosin v. Ukraine (№39758/05, 23.02.2012), Horych v. Poland (№13621/08,
17.04.2012).
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проведення оцінки
фінансових витрат,
необхідних для
імплементації
таких змін, з
метою включення
до фінансовоекономічного
обґрунтування
проекту
6) закріплення
II квартал
можливості
2016 р.
супроводжуваного
виїзду за межі
установи
попереднього
ув’язнення чи
виконання
покарань у зв’язку
із смертю або
тяжкою хворобою
близького родича,
що загрожує
життю хворого,
для усіх категорій
взятих під варту
осіб та засуджених

Мін’юст
ДПтС
Консультаційн
а місія
Європейськог
о Союзу в
Україні (за
згодою

Виконано частково.
Стаття 111 КВК передбачає можливість короткострокового виїзду (не більше 7 діб) у зв’язку зі смертю
чи тяжкою хворобою (що загрожує життю) родичів тільки для тих засуджених, які тримаються у виправних
колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації
виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоніях
середнього рівня безпеки та виховних колоніях.
Однак, чинна редакція виключає усіх інших засуджених, які тримаються в колоніях. Вони не мають
жодної можливості здійснювати виїзд за межі установи у разі смерті чи тяжкої хвороби навіть найближчих
родичів незалежно від поведінки під час відбування покарання та індивідуальних ризиків. Це не відповідає
Європейській конвенції (див., наприклад, рішення Європейського суду у справах засуджених Giszczak v.
Poland № 40195/08, 29.11.2011 (відмова відвідати малолітню доньку при смерті), Płoski v. Poland № 26761/95,
12/02/2003 (відмова відвідати похорони батьків, які вмерли один за одним), а також справу, у якій ЄСПЛ vice
versa встановив відсутність порушення Конвенції у зв’язку з відмовою відвідати похорони своєї баби –
Kubiak v. Poland № 2900/11, 21.04.2015).

7) удосконалення III квартал
правил
2016 року
внутрішнього
розпорядку
слідчих ізоляторів
та установ
виконання
покарань щодо
порядку
проведення
обшуків в
установах
виконання
покарань та
попереднього
ув’язнення з
метою
недопущення
систематичних,
без обґрунтованих
підстав та
вмотивованого

Мін’юст
ДПтС
Харківська
правозахисна
група (за
згодою)
Консультаційн
а місія
Європейськог
о Союзу в
Україні (за
згодою)

Не виконано.
Інформація про діяльність вказаної робочої групи стосовно удосконалення правил внутрішнього
розпорядку слідчих ізоляторів та установ виконання покарань щодо порядку проведення обшуків в
установах виконання покарань та попереднього ув’язнення відсутня.
Разом із тим, станом на 03.11.2016 зміни до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів та
установ виконання покарань не внесені.
Цей захід спрямований на усунення чинної практики систематичного обмеження права на приватність,
що не відповідає стандарту пропорційності Європейського суду, який негативно ставиться до автоматичних
обмежень без індивідуальної оцінки ризиків.
Проти України уже мало місце рішення ЄСПЛ у зв’язку з неналежним порядком обшуків засуджених
(див. рішення у справі Маленко проти України, №18660/03), тому влада має врахувати й інші відповідні
стандарти ЄСПЛ у цій сфері (наприклад, Valasinas v. Lithuania, 44558/98, Iwanczuk v. Poland, № 25196/94).
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рішення обшуків

Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного розвитку особистості
В Україні зменшено втручання держави в професійну діяльність журналістів, унормовано питання створення Суспільного телебачення і радіомовлення України та базові стандарти прозорості
відносин власності стосовно засобів масової інформації, визначено нові засади функціонування системи вищої освіти, що грунтується на принципах автономії вищих навчальних закладів та
академічної свободи учасників освітнього процесу.
Водночас існує низка проблем, які залишаються неврегульованими. Серед таких проблем найбільш актуальними є надмірне державне регулювання інформаційних відносин; неналежний рівень
захисту журналістів; державна пропаганда та обмеження на публічні висловлювання з окремих питань; вплив власників засобів масової інформації на формування редакційної політики;
неналежна практика реалізації законодавства у сфері доступу до інформації, в тому числі публічної інформації; відсутність гарантованого доступу кожного до інформаційних ресурсів, зокрема
до мережі Інтернет.
Стратегічна мета:
Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об'єднань
Найменування Оцінка
очікуваного
досягнення
результату
очікуваного
результату
38.
Здійснення
заходів щодо
забезпечення
надання
інформації
особам з
інвалідністю у
максимально
доступній для
них формі

Проект Закону
щодо доступу
осіб з
порушеннями
слуху до
інформації
найближчим
часом буде
спрямовано до
КМУ, Не
дивлячись на
визначення
добової частки
титрування та /
або перекладу
на жестову
мову,
законопроект є
недостатнім.
Зокрема,
відсутні норми
щодо
титрування та /
або
сурдоперекладу
на жестову
мову
фільмокопій, у
яких відсутні
субтитри. Крім

Найменування
заходу

Строк
Відповідальні за
виконання виконання

1) розроблення та
I квартал
подання на розгляд 2016 р.
Кабінету Міністрів
України
законопроекту про
внесення змін до
Законів України
"Про телебачення і
радіомовлення",
"Про Суспільне
телебачення і
радіомовлення
України" та "Про
Національну раду
України з питань
телебачення і
радіомовлення"
щодо визначення в
обсязі добового
телевізійного
мовлення частки
програм, доступних
для сприйняття
особами з
порушенням слуху,
та врахування під
час проведення
серед
телерадіоорганізацій
конкурсу на

Моніторинг виконання

Держкомтелерадіо
У стані виконання.
МІП
26 липня 2016 року на сайті Держкомтелерадіо опубліковано проект закону України «Про внесення
Мінкультури
змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями
Мінсоцполітики
слуху». Подібний законопроект публікувався на сайті комітету ще із грудня 2015 року.
Проектом Закону визначено частку добового мовлення, титрованого або перекладеного на жестову
мову. Характерно, що частка змінюється за роками. «частку загального обсягу телевізійного добового
мовлення (у тому числі з урахуванням різновиду аудіовізуального продукту, визначеного статтею 23
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»), адаптованої для сприйняття
особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на українську жестову мову та/або субтитрування, в
розмірі не менше 10 відсотків (крім реклами) до 2017 року, 20 відсотків – до 2018 року, 50 відсотків – до/з
2020 року з урахуванням жанрового розподілу програм та передач відповідно до вимог, встановлених
Кабінетом Міністрів України» . Законопроектом передбачено доповнити повноваження у сфері контролю
Національної ради з телебачення та радіомовлення в частині «частки загального обсягу телевізійного
добового мовлення (у тому числі з урахуванням різновиду аудіовізуального продукту, визначеного
статтею 23 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”), адаптованої для
сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на українську жестову мову та/або
субтитрування, їх якості та достовірності».
18 жовтня зазначений законопроект був схвалений на Урядовому комітеті з питань соціальної
політики та гуманітарного розвитку.
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того,
обмежується
законопроект
виключно
політичною
рекламою.
Вищезазначене,
а також
незабезпечення
використання
інших
форматів,
передбачених
заходами
Плану дій, не
дозволяє
говорити про
успішне
досягнення
очікуваного
результату..

отримання ліцензії
на мовлення,
намірів
телерадіоорганізацій
щодо здійснення
субтитрування або
сурдоперекладу
телевізійної
продукції
2) розроблення та
II квартал Мінкультури
подання на розгляд 2016 р.
МОН
Кабінету Міністрів
Мінсоцполітики
України
законопроекту про
внесення змін до
Закону України
"Про
кінематографію"
щодо визначення
необхідності
здійснення
субтитрування або
сурдоперекладу
відео- та
кінопродукції з
урахуванням потреб
осіб з порушенням
слуху

Ризики часткового виконання.
Оприлюднений Держкомтелерадіо законопроект, визначений пунктом 38.1 Плану заходів містить
положення щодо доповнення Закону України «Про кінематографію».
Законопроектом передбачено внести зміни до абзацу двадцять четвертого статті 3 Закону України
«Про кінематографію», виклавши його у наступній редакції «субтитрування фільму – творча і виробнича
діяльність, яка полягає в здійсненні перекладу з мови оригіналу фільму на іншу мову та фіксуванні цього
перекладу написами безпосередньо на фільмокопії у тому числі з урахуванням вимог, встановлених
Кабінетом Міністрів України, за для належного сприйняття особами з порушеннями слуху».
Норма є недостатньою, оскільки як вбачається із терміну, субтитруванню підлягатимуть лише
фільми, перекладені з мови оригіналу на українську мову. Викликає занепокоєння, що ця норма не
стосуватиметься україномовних фільмів та фільмів дубльованих українською
Рекомендації
Доопрацювати законопроект в частині до Закону України «Про кінематографії» щодо перекладу на
жестову мову або титрування україномовних фільмокопій або фільмокопій іноземних фільмів,
дубльованих українською.

3) розроблення та
II квартал
подання на розгляд 2016 р.
Кабінету Міністрів
України
законопроекту про
внесення змін до
Закону України
"Про рекламу" щодо
визначення
необхідності
здійснення
субтитрування або
сурдоперекладу
відеореклами як на
телебаченні, так і в
Інтернеті з
урахуванням потреб
осіб з порушенням
слуху

МІП
Ризики часткового виконання.
Держкомтелерадіо
Запропоновані законопроектом зміни до Закону України «Про рекламу» стосуються лише політичної
Мінкультури
реклами у контексті виборчої агітації, що транслюється на телебаченні та в інтернеті. Таке положення
МОН
законопроекту є недостатнім та потребує охоплення усього спектру відеореклами в засобах масової
Мінсоцполітики
інформації та інтернеті.
Рекомендації
Доопрацювати законопроект керуючись формулюванням заходу Плану дій.

4) розроблення та
подання на розгляд

Держкомтелерадіо
МІП

I квартал
2017 р.

Ризик не виконання.
Подана у звіті інформація свідчить, що діяльність у цьому напрямі не розпочато. Водночас,
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Кабінету Міністрів
України
законопроекту про
внесення змін до
Законів України
"Про телебачення і
радіомовлення",
"Про Суспільне
телебачення і
радіомовлення
України", "Про
Національну раду
України з питань
телебачення і
радіомовлення",
"Про
кінематографію" та
"Про рекламу" щодо
внесення змін до
деяких
законодавчих актів
щодо телебачення
та радіомовлення
стосовно здійснення
аудіокоментування
телепродукту

Мінкультури
МОН
Мінсоцполітики

інформування виконавців щодо доступу осіб з порушеннями слуху, може свідчити про недостатнє
розуміння проблематики заходу.

7) розроблення та
III
подання на розгляд квартал
Кабінету Міністрів 2016 р.
України проекту
нормативноправового акта
щодо переліку
жестів дактильножестової мови,
рекомендованих для
обов'язкового
вивчення, і переліку
фахівців та
спеціалістів органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування і
суб'єктів надання
соціальних послуг,
які повинні знати
зазначені жести

МОН

Не виконано.
Інформація уряду свідчить лише про початок виконання заходу. Більше того, із звіту не є зрозумілим
регламент роботи групи, представлення у її складі зацікавлених сторін, зокрема із числа представників
організацій, що працюють в інтересах осіб з порушеннями слуху.

60
Забезпечення свободи мирних зібрань та об'єднань
Системними проблемами у зазначеній сфері є, зокрема, відсутність якісного законодавства з питань мирних зібрань; обтяжливі реєстраційні процедури щодо створення та припинення
громадських об’єднань; нерівний доступ громадських об’єднань до бюджетної підтримки.
Стратегічна мета:
Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об'єднань
Найменуванн Оцінка
я очікуваного досягнення
результату
очікуваного
результату
39.
Унеможливле
ння
безпідставног
о та
непропорційн
ого
обмеження
права на
мирні
зібрання

15

Альтернативою
досягнення
очікуваного
результату було
визначено
прийняття
законодавчих
актів щодо
гарантування
свободи мирних
зібрань. У цьому
контексті
позитивним
виглядає
включення
законопроектів
до порядку
денного п’ятої
сесії ВР.. Разом
із тим,
виконавцями
заходів, зокрема
щодо дій
правоохоронних
органів під час
мирних зібрань,
ставиться в
залежність їх
виконання від
прийняття
відповідного
законодавчого
акту, що не
сприяє
досягненню
очікуваного
результату.

УНЦПД/ Пістряк Д.

Найменування
заходу

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

1) розроблення
IV
законопроекту про квартал
правові гарантії та 2016 р.
механізми реалізації
свободи мирних
зібрань, з
передбаченням,
зокрема,
спонтанних мирних
зібрань,
контрзібрань,
розроблення
методичних
рекомендацій щодо
проведення
медіаційних
процедур, а також
внесення змін до
інших законодавчих
актів з метою
забезпечення
гарантій реалізації
свободи мирних
зібрань

Мін’юст

4) розроблення
III
нових та перегляд
квартал
чинних нормативно- 2016 р.
правових актів, які
регламентують дії
працівників
правоохоронних
органів під час
мирних зібрань
перегляд/встановле
ння принципу
пропорційності
застосування сили

МВС
МОН
МНС
СБУ (за згодою)
Консультативна
місія
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)
міжнародні
організації (за
згодою)
громадські

МВС

Моніторинг виконання

Виконано
7 грудня 2015 року групою Народних депутатів України, включаючи Голову Комітету ВРУ з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, у Верховній Раді України зареєстровано
проект Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань» (№ 3587). Проект врегульовує питання
організації та проведення мирних зібрань, включаючи спонтанні та контрзібрання, передбачає 48годдинний строк повідомлення органів влади про проведення зібрання та проведення переговорів.
11 грудня 2015 року у Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроект (3587-1), який не
передбачає обов’язкового повідомлення органів влади про зібрання.
На початку липня 2016 року обидва законопроекти направлено до Венеційської комісії для надання
висновку. Після отримання Висновку Венеційської комісії обидва законопроекти включені до Порядку
денного П’ятої сесії Верховної Ради (Постанова ВР від 1.11.2016 № 1707-VIII).
Рекомендації
1. Зважаючи на внесення законопроектів щодо свободи мирних зібрань до Порядку денного П’ятої
сесії ВР, на цей час є необхідність в їх супроводі.
Пропонується або модифікувати підпункт 1 пункту 39 аби він відповідав сучасним потребам або,
залишивши його як є (та вважаючи виконаним «в інший спосіб»), додати новий підпункт, яким визначити
необхідність належного супроводження законопроекту – завдання, яке має бути покладено на Мінюст.
2. Забезпечити якнайшвидше прийняття Верховною Радою України законопроекту в першому
читанні. Це уможливить початок роботи над доопрацюванням положень проекту, можливого об’єднання
положень двох законопроектів, а також урахувати висновки Венеційської комісії.
Внести зміни до термінів виконання:
враховуючи активізацію законодавчого процесу, слід розпочати роботу над напрацюванням концепції
та, можливо, конкретних положень медіаційних процедур, аби забезпечити їхнє вчасне ухвалення після
прийняття закону15.
У стані виконання.
До Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції України надіслано листи про уточнення
строків виконання завдань, передбачених Планом, у зв’язку необхідністю попереднього прийняття
проектів Законів України «Про гарантії свободи мирних зібрань» (реєстр. № 3587) та „Про гарантії
свободи мирних зібрань в Україні” (реєстр. № 3587-1).
За інформацією, наданою ГУ НГУ, 06.09.2016 проект постанови подано на розгляд до КМУ.
За інформацією, наданою Національною поліцією, на сьогодні чинною є норма статті 23 Закону
України "Про Національну поліцію", згідно з якою поліція, відповідно до покладених на неї завдань,
уживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на
стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях.
Дія зазначеної норми не виключає забезпечення поліцейськими публічної безпеки і порядку під час
проведення мирних зібрань та інших масових заходів у публічних місцях, проте і прямо не покладає на
правоохоронців такого обов’язку.
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(затримання,
відбиття
насильницьких
нападів тощо)
регламентування
чіткого переліку
підстав і способів
застосування сили

40.
Визначення
та
забезпечення
виконання
позитивних
обов'язків
держави
щодо
свободи
мирних
зібрань,
зокрема
забезпечення
16

Проведення
навчання для
Національної
поліції щодо
підготовки
перемовників у
сфері мирних
зібрань, яке
здійснювалось
за підтримки
міжнародних
організацій
можна
відзначити як

УМДПЛ/ Юрчик І.

об'єднання (за
згодою)

У законопроекті про правові гарантії та механізми реалізації свободи мирних зібрань, обговорення
якого на сьогодні триває, передбачається визначити повноваження Національної поліції, пов’язані з
проведенням мирних зібрань.
За умови прийняття цього законопроекту як закону залучення поліцейських під час мирних зібрань
відповідатиме положенням статті 24 Закону України "Про Національну поліцію", згідно з якою виконання
інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію виключно законом.
За таких умов можна стверджувати про відсутність на цей час законодавчих підстав для прийняття
(перегляду) відомчих нормативно-правових актів, які регламентують дії працівників правоохоронних
органів під час мирних зібрань.
МВС – відмовляються виконувати, аргументують тим, що ВРУ ще не прийняла закон про мирні
зібрання
МНС – вказують, що виконання вказаних завдань відноситься до компетенції МВС
МОН – посилаються, що жодних документів стосовно виконання даних завдань від МВС як
основного відповідального, не надходило
Виконання завдань,передбачених Стратегією, ніяк не пов’язане з прийняттям чи не прийняттям
згаданого Закону. Тобто, МВС ухиляється від виконання завдання16

5) прийняття та
перегляд відомчих
нормативноправових актів з
питань охорони
мирних зібрань
відповідно до
сучасних
міжнародних
стандартів у сфері
мирних зібрань з
урахуванням
специфіки
контроверсійних
зібрань, зокрема
заходів ЛГБТспільноти

III
квартал
2016 р.

МВС
МОН
МНС
СБУ (за згодою)
Консультативна
місія
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)
громадські
об'єднання (за
згодою)

Не виконано.
Виконання ставиться у залежність від прийняття законодавчого акту, що забезпечуватиме реалізацію
свободи мирних зібрань.

1) проведення
тренінгу для
підготовки тренерів
з числа працівників
правоохоронних
органів щодо
вивчення
міжнародних
стандартів і
найкращого досвіду
у сфері охорони
громадського
правопорядку під
час проведення

у3
етапи:
III - IV
квартал
2016 р.
I квартал
2017 р.
січень грудень
2017 р.

МВС
Уповноважений
Верховної Ради
України з прав
людини (за
згодою)
Консультативна
місія
Європейського
Союзу в Україні
(за згодою)
міжнародні
організації (за
згодою)

Виконано у звітному періоді.
З 14 по 16 червня 2016 року відбувся семінар з організації роботи перемовників з питань свободи
мирних зібрань за участі фахівців з Чехії
(Доручення НПУ від 10.06.2016 № 6227/01/20-2016).
18.08.2016 розроблено та затверджено план заходів щодо запровадження в практичну діяльність
Національної поліції України груп перемовників з питань забезпечення свободи мирних зібрань, яким
передбачено вжиття відповідних заходів протягом 2016-2017 років.
Розпочато роботу щодо запровадження в практичну діяльність Національної поліції України груп
перемовників з питань забезпечення свободи мирних зібрань
З 28.08 по 23.09.2016 на базі в/ч 3027 проходили навчання з італійськими інструкторами щодо
вивчення практичного досвіду з питань підготовки о/с підрозділів з ОГП щодо забезпечення громадської
безпеки та припинення масових заворушень відповідно до європейських стандартів.
З 18.09 по 01.10.2016 представники НГУ взяли участь в практичних заходах у рамках проекту
Міжнародних навчань Європейських сил поліції (EUPST), які відбудуться на базі Центру (CoESPU) м.
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їх безпеки

позитивний крок
у досягненні
очікуваного
результату

мирних зібрань
проведення
тренінгів для
працівників
правоохоронних
органів з
міжнародних
стандартів і
найкращого досвіду
у сфері дотримання
прав людини під час
проведення мирних
зібрань

громадські
об'єднання (за
згодою)

41. Заборона
втручання
держави у
статутну
діяльність
громадських
об'єднань,
мінімізація
втручання
держави у
створення,
діяльність та
припинення
громадських
об'єднань
через
реєстраційні
процедури

Спрощення
процедур
реєстрації
громадських
об’єднань без
сумніву
виглядає
позитивним
кроком для
імплементації
очікуваного
результату.

1) розроблення
IV
законопроекту про квартал
внесення змін до
2016 р.
Закону України
"Про державну
реєстрацію
юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців" з
передбаченням
можливості подання
документів через
Інтернет, а також
спрощення
процедур реєстрації
та ліквідації
об'єднань громадян

Кабінет Міністрів
Виконано.
України
26 листопада 2015 року Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону
громадські
України № 835-VIII «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких
об'єднання (за
інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних
згодою)
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), яким уніфіковано процедуру
державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, та внесено, зокрема,
відповідні зміни до Закону України «Про громадські об’єднання».
Законом
запроваджено можливість подання електронних документів для проведення всіх
реєстраційних дій у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, зменшено кількість документів, що подаються для державної реєстрації (у тому числі за
рахунок їх отримання в електронній формі від державних органів), передбачено скасування паперових
виписок та отримання їх в електронному вигляді, удосконалено надання електронних адміністративних
послуг у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань шляхом
створення Порталу електронних сервісів.
Водночас, 5 вересня 2016 року народними депутатами України було зареєстровано Проект Закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження європейських стандартів захисту
прав власності та економічних інтересів громадян та інвесторів (реєстр № 5067).
На момент ознайомлення з його змістом було виявлено ряд «негативних» положень щодо
забезпечення розвитку громадського середовища. Так, згідно проекту внесення змін до Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі
– Закон) п. 6 та п. 9 ч. 1 ст. 15 Закону планувалося доповнити положеннями про необхідність
нотаріального посвідчення справжності підпису як на рішенні уповноваженого органу управління, так і на
установчому документі організації. Таким чином, наприклад, якщо громадяни повинні були платити за
відповідні послуги 410 грн., то після таких новацій – більше 1000 грн.
Крім того, не було ні зменшено, ні скасовано адміністративний збір за отримання відповідних послуг.
Однак, УНЦПД вдалося представити альтернативний варіант спрощення системи реєстрації ГО та
БО. А тому за сприянням народного депутата України та з урахуванням підтримки Міністра юстиції
України – Павла Петренка відповідні положення змінені.
Таким чином, серед найважливіших ідей було підтримано:
1) зниження розміру адміністративного збору за реєстрацію змін до відомостей про ГО та БО;
2) відміну такого збору, якщо зміни зумовлені прийняттям інших Законів,
3) надання можливості представникам ГО та БО самостійно визначати необхідність нотаріального
посвідчення підписів при внесенні змін до відомостей про ГО та БО18.

17
18

УМДПЛ/ Юрчик І.
УНЦПД/ Старосольська С.

Віченца, Італійська Республіка.
З 19 по 23.09.2016 представники НГУ взяли участь у навчаннях з підготовки інструкторів
(викладачів) з питань навчання діям при виконанні завдань з ОГП - в рамках спільного проекту з
жандармерією Румунії «Підтримка розвитку НГУ» на базі Школи підготовки в/сл. за контрактом
жандармерії Румунії (м. Фальтічені , Румунія).
Разом з тим, КМЄС спільно з ОБСЄ забезпечила підготовку інструкторів для Національної поліції
України в сфері прав людини пов’язаних з громадськими зібраннями.
УМДПЛ повідомляють, що було проведено 2 тренінги в м. Києві (в серпні та жовтні), ще 2
заплановано на листопад у містах Львові та Харкові.17

63
У звіті про виконання Плану зазначено, що відповідні нормативно-правові акти були прийняті, а захід
– виконано. Однак й досі неврегульованим залишається питання електронної реєстрації громадських
об'єднань без статусу юридичної особи, оскільки запроваджений механізм подання електронних
документів для проведення реєстраційних дій працює лише стосовно юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців. Функціонуючий Портал електронних сервісів не передбачає проведення реєстраційних дій
щодо громадських об'єднань без статусу юридичної особи.19
42.
Забезпечення
рівних умов
та прозорих
процедур
доступу
громадських
об’єднань до
бюджетного
фінансування

Потребує
суттєвого
доопрацювання
законопроект
щодо
можливості
отримання
громадськими та
благодійними
організаціями
фінансової
підтримки за
бюджетні
кошти. Більше
того, неналежне
проведення
консультацій із
зацікавленими
сторонами щодо
законодавчої
ініціативи,
посилює
виклики и у
забезпеченні
рівних умов та
прозорих
процедур
доступу
громадських
об’єднань до
бюджетного
фінансування.

1) розроблення
грудень
законопроекту про 2016 р.
внесення змін до
Бюджетного
кодексу України
щодо включення до
видатків
державного та
місцевих бюджетів
фінансової
підтримки
громадських
об’єднань та
благодійних
організацій

Не виконано.
Громадські обговорення не проводились, громадські експерти до підготовки законопроектів не
залучались.
Попередній текст законопроекту потребує допрацювання та узгодження з іншими положеннями
Бюджетного кодексу України, із Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та
прийняття відповідних державних цільових програм (з урахуванням зауважень Комітету ВР України у
справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Мінсоцполітики та висновку Мінфіну до відповідного
попереднього законопроекту №4176а від 26.06.2014р.), а також розробки фінансово-економічного
обґрунтування до законопроекту.
Рекомендується створити робочу групу при Мінфіні, залучити громадських експертів та зацікавлені
організації до розробки тексту законопроекту з урахуванням зауважень до попереднього.20

2) розроблення
грудень
законопроекту про 2016 р.
внесення змін до
Закону України
“Про благодійну
діяльність та
благодійні
організації” щодо
надання
благодійним
організаціям права
на отримання
підтримки за
рахунок бюджетних
коштів

Не виконано.
Громадські обговорення не проводились, громадські експерти до підготовки законопроектів не
залучались.
Попередній текст законопроекту потребує допрацювання (з урахуванням зауважень Комітету ВР
України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Мінсоцполітики та висновку Мінфіну до
попереднього пов’язаного з ним законопроекту №4176а від 26.06.2014р.), а також розробки фінансовоекономічного обґрунтування до законопроекту.
Рекомендується створити робочу групу при Мінфіні, залучити громадських експертів та зацікавлені
організації до розробки тексту законопроекту з урахуванням зауважень до попереднього пов’язаного з ним
законопроекту №4176а від 26.06.2014р.21

3) проведення для
грудень
представників
2016 р
облдержадміністрац
ій навчальних
заходів з питань
забезпечення на

Не виконано.
Проведення навчальних семінарів можливе після прийняття законів про внесення змін до
Бюджетного кодексу України та до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.
Рекомендується створити робочу групу при Мінфіні, залучити громадських експертів та зацікавлені
організації до розробки відповідних законопроектів.22

ГО "Громадський рух "Стопхаб"/ Брель О.
УНЦПД/ Долуда О.
21 УНЦПД/ Долуда О.
22
УНЦПД/ Долуда О.
19
20
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конкурсних засадах
фінансової
підтримки
громадських
об’єднань,
благодійних
організацій з метою
вдосконалення
нормативноправових актів з
зазначених питань
43.
Удосконален
ня процедури
державної
реєстрації
релігійних
організацій
та
погодження
мирних
зібрань
релігійного
характеру

На жаль,
тривала робота
Міністерства
культури із
підготовки
законопроекту
щодо
узгодження
реєстраційних
процедур
релігійних
організацій не
дозволяє
говорити про
особливий
прогрес у
досягненні
результату.
Однак, слід
віддати належне
затвердженню
Урядом порядку
реєстру
неприбуткових
організацій

1) розроблення
III
законопроекту про квартал
внесення змін до
2016 р.
Розділу II Закону
України “Про
свободу совісті та
релігійні
організації” та до
Закону України
“Про державну
реєстрацію
юридичних осіб та
фізичних осіб —
підприємців”,
спрямованого на
взаємне узгодження
процедур реєстрації
статутів (положень)
релігійних
організацій та
внесення даних про
них до Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб та
фізичних осібпідприємців
(державна
реєстрація)

Мін’юст
Мінкультури

У стані виконання.
Міністерство культури України листом від 20.09.206 року № 2211/18/14-16 повідомило Міністерство
юстиції України, що станом на 20.09.2016 р. ними розроблено відповідний проект Закону та направлено на
розгляд Експертній раді з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій, яка діє при
Міністерстві культури України, проведення якої заплановано на жовтень поточного року.

2) розроблення
проекту постанови
Кабінету Міністрів
України "Про
затвердження
Порядку ведення
Реєстру
неприбуткових
установ та
організацій,

Мінфін
ДФС
Мін'юст

Виконано.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 № 440 затверджено «Порядок ведення
Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та
організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».

II
квартал
2016 р.
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включення
неприбуткових
підприємств,
установ та
організацій до
Реєстру та
виключення з
Реєстру"

Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах
Перешкодами для реалізації громадянами права на участь в управлінні державними справами є, зокрема, непрозорість виборчих процедур (фінансування і витрачання виборчих фондів,
зміна меж виборчих округів, формування виборчих комісій тощо), які не забезпечують свободу волевиявлення виборців та відкритість формування органів державної влади та органів місцевого
самоврядування через вибори.
Потребують вдосконалення механізми реалізації безпосередньої демократії, а також механізми взаємодії між громадянським суспільством та органами державної влади, органами
місцевого самоврядування в процесі прийняття рішень, у тому числі щодо вирішення питань місцевого значення.
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 шляхом удосконалення
процедур залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки та прийняття рішень органами державної влади, органами місцевого самоврядування
Найменуванн Оцінка досягнення Найменування
я очікуваного очікуваного
заходу
результату
результату

Строк
Відповідальні за
виконання виконання

Оцінити ступінь
впливу виконання
заходів на
досягнення
очікуваного
результату, можна
лише за
перешкодами у
забезпеченні
виборчих прав.
Разом із тим, не
виявлено
особливих
перешкод у
реєстрації
спостерігачів від
неурядових
організацій. а
Більшість із
підготовлених
законопроектів
містять елементи
пропорційної

під час
Центральна
виборчого виборча комісія
процесу
(за згодою)
відповідни
х виборів
у строки,
визначені
Законами
України
"Про
вибори
Президент
а
України",
"Про
вибори
народних
депутатів
України",
"Про
місцеві
вибори"

44.
Забезпечення
свободи
волевиявленн
я громадян,
прозорість
формування
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядуван
ня через
вибори,
стабільності
та
уніфікованос
ті
законодавств
а України про
вибори

1) надання дозволу
зареєстрованим в
установленому
законом порядку
громадським
організаціям, до
статутної
діяльності яких
належать питання
виборчого процесу
та спостереження
за ним, мати
офіційних
спостерігачів під
час відповідних
виборів
реєстрація
офіційних
спостерігачів від
іноземних держав,
міжнародних
організацій на
відповідних

Моніторинг виконання

Виконано у звітному періоді.
Центральна виборча комісія в третьому кварталі 2016 року здійснила низку організаційно-правових
заходів стосовно організації підготовки і проведення проміжних виборів народних депутатів України 17
липня 2016 року в одномандатних виборчих округах № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206 та позачергових,
повторних, проміжних і перших місцевих виборів з метою створення належних умов для реалізації
громадянами України конституційних виборчих прав, вільного волевиявлення під час голосування,
забезпечення проведення виборів згідно з вимогами Конституції і законів України та з дотриманням
європейських стандартів проведення демократичних виборів.
Відповідними постановами Центральної виборчої комісії на проміжних виборах народних депутатів
України 17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206
зареєстровано 57 офіційних спостерігачів від 4 міжнародних організацій.
За клопотаннями Всеукраїнської громадської організації "Передові правові ініціативи", до статутної
діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, їй Комісією надано дозвіл
мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад, повторних
виборів депутатів сільських, селищних рад, сільських, селищних голів та перших виборів старост сіл,
селищ 30 жовтня, 6 і 13 листопада 2016 року.
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45.
Створення
умов для
забезпечення
виборчих
прав людей з
інвалідністю

виборчої системи
з відкритими
списками.

виборах

Продовження
роботи над
законопроектом із
забезпечення
виборчих прав
осіб з інвалідністю
не дозволяють
виміряти
досягнення
очікуваного
результату.
Водночас,
забезпечення
виборчих прав
осіб, визнаних
недієздатними
можливе за умови
реформування
інституту
недієздатності.

1) вивчення
2016 рік
міжнародного
досвіду щодо
забезпечення права
голосу
недієздатних
громадян (осіб) з
урахуванням
специфіки
інституту
недієздатності,
подання Кабінетові
Міністрів України
пропозицій за
результатами
проведеного
аналізу

46.
Див. коментар до
Забезпечення очікуваного
вдосконаленн результату 45
я
законодавств
а про
всеукраїнськ
ий
референдум
та

2) супроводження
законопроектів з
питань
удосконалення
виборчого
законодавства у
Верховній Раді
України

1) розроблення
змін до
законодавства про
вибори та
референдуми з
метою створення
умов для
забезпечення
виборчих прав
людей з

до
Мін'юст
прийняття
відповідни
х законів

Виконано у звітному періоді.
До Верховної Ради України внесено 3 альтернативних законопроекти щодо виборів народних
депутатів України (реєстр. № 1068, внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю. І., реєстр.
№ 1068-1, внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та іншими, та № 1068-2, внесений
народними депутатами України Чумаком В. В. та іншими) та 2 проекти Виборчого кодексу України
(реєстр. № 3112, внесений народним депутатом України Писаренком В.В., і реєстр. № 3112-1, внесений
народними депутатами України Парубієм А.В. та іншими).
Аналіз законопроектів з питань проведення виборів засвідчив, що вони, за винятком проекту Закону
України "Про вибори народних депутатів України" (реєстр. № 1068), в цілому містять елементи
пропорційної виборчої системи з відкритими списками.
Водночас усі законопроекти потребують доопрацювання з урахуванням рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ,
Групи держав проти корупції, інших міжнародних організацій, спрямованих, зокрема на посилення
прозорості фінансування передвиборної агітації, у тому числі у частині порядку формування виборчих
фондів, звітування про використання коштів таких фондів.
Міністерство юстиції забезпечує супровід внесених на розгляд Верховної Ради України
законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства та при підготовці пропозицій аналізує
їх, зокрема, на предмет дотримання європейських виборчих стандартів, виконання міжнародних
зобов’язань України та врахування рекомендацій міжнародних організацій, у тому числі ОБСЄ/БДІПЛ.

Мінсоцполітики
МЗС
Мін'юст
Центральна
виборча комісія
(за згодою)

У стані виконання.
По суті виконання заходу державою надано лише інформацію щодо надходження листа МЗС від
01.09.2016 р. № 203/14-800-1299 на адресу Міністерства соціальної політики України, яким надано
інформацію про іноземний досвід окремих країн щодо законодавчого регулювання права голосу
недієздатних громадян (осіб). У зазначеному листі висловлені пропозиції, що можуть бути використані у
відповідній нормотворчій практиці.
Наданої Урядом інформації недостатньо для висновків щодо виконання заходу, адже відсутня
інформація щодо подання на розгляд Кабінету Міністрів напрацьованих пропозицій.
Разом з тим, забезпечення виборчих прав осіб, визнаних недієздатними не можливо розглядати без
реформування усього інституту недієздатності.
Рекомендації
Виконавцям заходу спільно із Міністерством соціальної політики України та із залученням
зацікавлених сторін внести доповнення до Плану дій включивши заходи із реформування інституту
недієздатності, використовуючи, в тому числі досвід країн Східної Європи.

IV квартал Мінсоцполітики
2016р.
Мін'юст
МОЗ
МОН
Центральна
виборча комісія
(за згодою)
Уповноважений
Верховної Ради
з прав людини

У стані виконання.
У зведеному звіті Уряду повідомляється про розробку та процес погодження проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для забезпечення виборчих прав осіб
з інвалідністю», який на сьогоднішній день проходить процес погодження із зацікавленими сторонами.
З часу першої редакції напрацьованого законопроекту під впливом відповідних рекомендацій від
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НУО та державних органів, проект Закону
зазнав певних змін. Особливе занепокоєння викликає позиція ЦВК, яка не підтримує більшість положень.
За результатами останньої наради, що відбулася 7 листопада 2016 року в Міністерстві соціальної
політики, були підтримані наступні зміни: включення «інвалідності» та «стану здоров’я» до ознак за
якими заборонені привілеї та обмеження у виборчому процесі, поширення вимог щодо доступності сайтів
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законодавче
врегулюванн
я питання
проведення
місцевих
референдумів

інвалідністю

(за згодою)

на ЦВК, можливість звернення особи до дільничної виборчої комісії з метою внесення змін до реєстру
виборців, вимоги щодо доступності до виборчих дільниць, друк виборчих трафаретів шрифтом Брайля,
використання доступних форматів під час виборчого процесу.
Вищезазначена ситуація засвідчує, що захід не може вважатись виконаним, оскільки невідомо, які із
змін будуть враховані в остаточній редакції.

47.
Створення
умов для
запровадженн
я електронної
демократії

На жаль, ступінь
вирішення
піднятих у заходах
Плану дій
проблем не
дозволяє оцінити
досягнутий
прогрес в
імплементації
очікуваного
результату.

1) внесення змін до 2017 рік
Державного
стандарту
соціальної
адаптації,
затвердженого
наказом
Мінсоцполітики
від 18 травня 2015
р. N 514, щодо
доступності людей
з інвалідністю до
електронних
послуг та сервісів
електронного
урядування

Мінсоцполітики
Мінрегіон
Державне
агентство з
питань
електронного
урядування
Адміністрація
Держспецзв'язку
(за згодою)

Не коректно сформований захід.
Мінсоцполітики повідомляє, що відповідно до Закону „Про соціальні послуги” державним
стандартом соціальної послуги визначено нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої
влади у сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальної
послуги, показники її якості.
Електронні послуги та послуги електронного урядування є адміністративними послугами, тому
внесення змін до Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Мінсоцполітики від
18.05.2015 № 514 недоцільно.
Рекомендації
Внести зміни до заходу 47.1, виклавши його у наступній редакції «Забезпечити доступ осіб з
інвалідністю до отримання адміністративних послуг через електронні сервіси та систему електронного
врядування, привівши зазначені системи у відповідність із Вимогами Постанови Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2013 № 730 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 4
січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р № 1302» та вимогам доступності інтернет сайтів WGAG 2.0».

48.
Вироблення
ефективного
механізму
взаємодії
громадськост
і з органами
державної
влади та
органами
місцевого
самоврядуван
ня

Підготовка
законопроекту
щодо публічних
консультацій
може бути
позитивним
сигналом
досягнення
очікуваного
результату
стратегії .

1) розроблення
вересень
законопроекту
2016 року
щодо громадського
обговорення
суспільно
важливих рішень
(публічні
консультації)

Мін’юст
Мінрегіон
Державне
агентство
електронного
урядування,
громадські
об’єднання (за
згодою)

У стані виконання.
У червні, вересні та жовтні 2015 року Мін’юстом спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні
та Секретаріатом Кабінету Міністрів України проведено регіональні круглі столи "Громадянське
суспільство та держава: обговорення пропозицій до законопроекту за підсумками яких підготовлено
проект Закону України "Про публічні консультації". Також положення проекту Закону обговорювалися з
громадськістю у березні та травні 2016 року.
Проектом Закону пропонується визначити порядок проведення публічних консультацій під час
підготовки та прийняття рішень суб’єктами владних повноважень з метою залучення до підготовки
проекту рішення заінтересованих осіб для збалансування публічних та приватних інтересів, та
передбачається запровадити сучасні стандарти підготовки проектів рішень, обов’язкові для як для
державних органів так і органів місцевого самоврядування.
З метою проведення громадського обговорення проекту Закону України та отримання зауважень і
пропозицій до нього від представників інститутів громадянського суспільства, проект Закону України з 26
липня 2016 року по 22 серпня 2016 року було оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції
України та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада".
Проект Закону України надсилався на опрацювання до міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (їх асоціацій),
федерації роботодавців, федерації профспілок, а також до Бюро демократичних інституцій прав людини
(ОБСЄ).
Враховуючи, що необхідність доопрацювання проекту Закону України та вироблення узгодженої
позиції щодо його положень між заінтересованими державними органами, органами місцевого
самоврядування та представниками громадськості потребує додаткового часу, а також проведення
публічного громадського обговорення, Міністерство юстиції у своєму листі від 03 жовтня 2016 року №
33866/15637-0-4-16/7.1 звернулось до Кабінету Міністрів України строком внесення законопроекту на
розгляд Уряду визначити грудень 2016 року.
Водночас слід зазначити, що порушення строків виконання пп 1. п. 48 Плану є цілком вмотивованим.
Розроблення законопроекту щодо громадського обговорення суспільно важливих рішень, враховуючи
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обставини, викладені у звіті, дійсно потребує тривалого часу.23
2) удосконалення
законодавства у
сфері соціального
діалогу, зокрема
щодо залучення
інститутів
громадянського
суспільства

23

ГО "Громадський рух "Стопхаб"/ Брель О.

грудень
2016 року

Мінсоцполітики
Мінекономрозви
тку
Мінфін
Мін'юст
за участю
спільного
представницьког
о органу
репрезентативни
х всеукраїнських
об'єднань
профспілок на
національному
рівні та
спільного
представницьког
о органу
сторони
роботодавців,
інститутів
громадянського
суспільства (за
згодою)

У стані виконання.
У рамках Національної тристоронньої соціально-економічної ради утворено тристоронню робочу
групу з підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України „Про соціальний діалог в Україні” в
частині залучення інститутів громадянського суспільства до участі в соціальному діалозі.
Упродовж червня-вересня 2016 року відбулося 5 засідань зазначеної робочої групи (10 та 17 червня,
08 та 15 липня, 09 вересня).
Законопроект „Про внесення змін до Закону України „Про соціальний діалог в Україні”,
підготовлений в рамках тристоронньої робочої групи, 21.09.2016 винесено на громадське обговорення.
Рекомендації
Виконавцям заходу спільно із зацікавленими сторонами об’єднати захід із заходом Плану дій «52.1
розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про соціальний діалог” стосовно
вдосконалення питань соціального діалогу, зокрема, у частині залучення інститутів громадянського
суспільства до таких форм соціального діалогу, як консультації та узгоджувальні процедури» як таким,
що спрямований на вирішення однієї й тієї ж проблеми.
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Забезпечення права на працю та соціальний захист
Держава неповною мірою забезпечує реалізацію прав громадян на працю та соціальний захист. Існуюча система соціального захисту є малоефективною, а її фінансування – обтяжливим
для державного бюджету. У недостатній мірі враховуються особливі потреби окремих категорій громадян під час забезпечення їх права на соціальний захист. До того ж економічний стан держави
ще більше погіршує ситуацію у сфері соціального захисту та зайнятості населення.
Стратегічна мета:
Створення можливостей для забезпечення достатнього життєвого рівня та належного соціального захисту громадян
Найменуванн Оцінка досягнення Найменування
я очікуваного очікуваного
заходу
результату
результату

49.
Створення
ефективної
системи
соціального
захисту, яка
відповідає
можливостям
держави

Вжиті урядом
кроки не
дозволяють
говорити про
досягнення
особливого
прогресу
створенні
ефективної
системи
соціального
захисту. Не
дивлячись на
амбітність
заявлених цілей
Стратегії
подолання
бідності, її
напрями
видаються
декларативними.
Певна розмитість
завдань плану
заходів на її
виконання ставить
під сумнів
імплементацію
задекларованих
цілей. Відсутній й
відчутний ефект у
детінізації
зайнятості,
проблему якої
уряд визнає у
низці стратегічних
документів.
Водночас, не

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

Моніторинг виконання

1) розроблення та
2016 внесення змін до
2017
нормативнороки
правових актів,
спрямованих на
легалізацію
зайнятості та
заробітної плати,
що дасть змогу
збільшити
надходження до
Пенсійного фонду
України, фондів
соціального
страхування,
державного та
місцевих бюджетів,
що сприятиме
забезпеченню
належного
соціального захисту
громадян

Мінсоцполітики
У стані виконання.
Мінекономрозви
У звіті Уряд посилається на Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
тку
щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати
Мінфін
праці», який набрав чинності 1 січня 2015 року.
Однак, як свідчить моніторинг Уповноваженого з прав людини, норми названого Закону щодо
запровадження обов’язкового укладання при прийнятті працівника на роботу трудового договору,
оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомленням про це фіскальної служби,
фінансової відповідальності роботодавців у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення
трудового договору; посилення адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення трудового
законодавства тощо, не дали позитивних результатів. (У 2016 році не зменшилась кількість скарг до
Уповноваженого від громадян щодо роботи без офіційного оформлення трудових відносин та виплати
тіньової заробітної плати. За даними Державної служби статистики України, кількість зайнятих у
неформальному секторі економіки за перше півріччя 2016 р. становила 4,0 млн або 24,4% від загальної
кількості зайнятого населення).
Також у звіті зазначається, що з метою забезпечення наглядової функції за додержанням законодавства
про працю розширено повноваження Держпраці, однак не зазначено, яким нормативно-правовим актом.
Опрацьовується законопроект «Про внесення змін до деяких законів України з питань
загальнообов’язкового державного соціального страхування» щодо обов’язкової сплати єдиного внеску на
соціальне страхування окремими категоріями осіб (членами особистого селянського та фермерського
господарства, якщо ті не є найманими працівниками; фізичними особами – підприємцями, які перебувають
на загальній системі оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та не
отримували протягом календарного року прибутку (доходу), – у розмірі не менше мінімального страхового
внеску за кожен місяць.
У звітному періоді Мінсоцполітики, Мінекономіки та Мінфіном не вжито заходи щодо розроблення та
внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на легалізацію зайнятості та заробітної плати.
Однак реалізація заходу триває, оскільки строк його виконання 2016-2017 роки.

2) розроблення та
I квартал
внесення на розгляд 2016 р.
Кабінету Міністрів
України проекту
постанови Кабінету
Міністрів України
щодо затвердження
Стратегії подолання
бідності

Мінсоцполітики
Виконано.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р схвалено Стратегію подолання
інші центральні
бідності до 2020 року.
органи
Однією із проблем стратегії подолання бідності, уряд визначає неефективність програм соціальної
виконавчої
підтримки. «Програмами соціальної підтримки охоплено 58,3 відсотка бідного населення, при цьому лише
влади
41 відсоток коштів соціальних програм (без урахування житлових субсидій) використано на задоволення
потреб такого населення. Водночас серед отримувачів усіх видів соціальної підтримки лише 25 відсотків
належало до бідного населення». Однак, потреба вбачається лише в удосконаленні системи соціальної
підтримки, але не створенні ефективної системи як це передбачено очікуваним результатом НСПЛ.
Стратегія вирізняється декларуванням надто амбіційних показників зменшення рівня бідності. За одним
із параметрів такий рівень передбачається скоротити вдвічі.
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додають
оптимізму
частковість
виконання завдань
очікуваного
результату,
зокрема щодо
доступу окремих
категорій до
соціальних
послуг.

Можна привітати намагання уряду переорієнтувати політику зайнятості з урахуванням балансу
інтересів роботодавця та особи–шукача роботи, зокрема через напрям субсидування створення робочих
місць для зайнятості осіб, що потребують додаткового захисту на ринку праці. Разом із тим, частина завдань
вже є напрямами існуючої державної політики у цій сфері.
Важко визначити, чи поєднується напрямок Стратегії подолання бідності, спрямований на детінізацію
доходів у сфері зайнятості, із іншими стратегічними напрямками реформування, зокрема податкової
політики та відповідними заходами заохочення приватного сектора. Без такого поєднання пропоновані
стратегією заходи будуть мати декларативний вигляд. Як показує практика, зменшення рівня єдиного
соціального внеску не стало аж надто відчутним стимулом.
Не викликають сумніву напрямки, спрямовані на зменшення економічної нерівності, особливо заходи
щодо перегляду мінімальних соціальних стандартів. Проте реалізація зазначених завдань можлива за умов
економічного зростання країни. В іншому разі, уряду слід визнати, що держава досягатиме лише певного
відсоткового показника переглянутого соціального стандарту.
Позитивним є й охоплення Стратегією подолання бідності напрямків доступу сільського населення до
відповідних послуг. Разом з тим, певна кількість заходів потребуватиме інвестування та/або залучення
приватного сектору до їх реалізації. Крім того, реалізація окремих завдань повинна корелюватись з іншими
сферами державної політики як то: реформування системи охорони здоров’я; розвитку інфраструктури.
Третім викликом є необхідність врахування спроможності громад реалізовувати зазначені цілі, оскільки
низка завдань виконуватимуться із залученням органів місцевого самоврядування.
Із попередньої програми подолання бідності на 2011 – 2015 роки до Стратегії подолання бідності
перейшли заходи із забезпечення адресності у наданні соціальної підтримки та створення відповідної
інформаційної системи.
Стратегією подолання бідності звернуто увагу й на вразливі групи як от: сім’ї із дітьми, що перебувають
у складних життєвих обставинах, діти-сироти, діти та особи з інвалідністю, особи похилого віку. Зокрема,
позитивним виглядає декларування стратегією раніше анонсованої реформи системи соціальних послуг.
Водночас, турбує вкрай фрагментарне розуміння авторами документу питання доступу осіб з інвалідністю до
установ соціальної сфери, зокрема через застосування пандусів, ліфтів.
Загалом позитивно оцінюючи задекларовані стратегією заходи, є серйозний сумнів у їх реалістичності.
3) затвердження
плану дій з
реалізації Стратегії
подолання бідності

протягом
трьох
місяців
після
затвердж
ення
Стратегії
подоланн
я бідності

Мінсоцполітики
Виконано.
інші центральні
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 573-р затверджено план заходів на
органи
2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності
виконавчої
План заходів містить низку позитивних речей, зокрема щодо перекваліфікації осіб понад 45-річного віку
влади
із наданням відповідного ваучера. Можливості навчання та перекваліфікації на замовлення роботодавця,
коли таке навчання забезпечується державною підтримкою. Доопрацювання проекту Трудового кодексу для
створення умов дистанційної зайнятості; надання соціальних послуг мультидисциплінарними командами.
Разом із тим, план заходів містить низку викликів, які можуть виявитись суттєвими перешкодами для
імплементації Стратегії подолання бідності.
1. Наявність заходів стратегічного значення, виконання яких вимагатиме прийняття відповідних
програм та планів їх реалізації (Приклад, реформування системи зайнятості; розроблення основних
напрямків політики зайнятості на середньостроковий період…). Останнє, на жаль, може призвести до
проблем із індикаторами вимірювання ефективності заходів та швидше скидатиметься на видимість роботи у
подоланні бідності.
2. Виконання заходів залежить, в тому числі від спроможності органів місцевого самоврядування. Як
приклад, заходи із розширення можливостей громадських робіт, виконання яких у значній мірі залежить від
ресурсів місцевих бюджетів.
3. Не чіткість формулювань заходів, може призвести до різночитання при вимірюванні їх
результативності виконавцями. Наприклад, удосконалення законодавства щодо повного або часткового
субсидування створення робочих місць; створення умов для працевлаштування та запобігання безробіттю
під час формування програм соціально-економічного розвитку регіонів; забезпечення актуалізації
регіональних програм зайнятості, зокрема в частині сприяння зайнятості учасників АТО, ВПО та осіб з
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інвалідністю; зміцнення інституцій соціального діалогу.
4. Наявність значної кількості заходів чинної державної політики без попереднього вимірювання їх
ефективності.
На жаль, план заходів має значну частку декларативних положень як то доступ сільського населення до
послуг охорони здоров’я. Не зазначається, яким чином спрямувати напрями реформи сфери охорони
здоров’я для реалізації заходу. Потребує й перегляду захід із забезпечення населення у сільській місцевості
доступу до телефону та інтернет через автоматичний телефонний проводовий зв’язок. Можливо, є сенс
зосередитись на потенційних можливостях безпроводового зв’язку та залучити до цього зацікавлених сторін
із телекомунікаційного сектору. Не визначено механізм виконання заходу із комп’ютеризації культурноосвітніх закладів у сільській місцевості.
План заходів на період 2016 – 2017 роки не містить ефективних заходів із доступу населення у
віддалених громадах до транспортної інфраструктури. Водночас, саме ці заходи потребують участі
зацікавлених сторін органів місцевого самоврядування, перевізників, що працюють на маршрутах, території
адміністративно-територіальних одиниць рівня району.
7) розроблення та
II квартал Мінсоцполітики
У стані виконання.
подання на розгляд 2016
МОЗ
У разі затвердження пропонованих Мінсоцполітики змін до Типового положення, особи з інвалідністю
Кабінету Міністрів року
отримуватимуть допомогу у Центрах у режимі денного стаціонару. Разом з тим, у разі стихійного лиха чи з
України проекту
інших причин за наслідками яких особа не зможе проживати за місцем постійного перебування, на
постанови Кабінету
цілодобову допомогу у Центрах соціально-психологічної допомоги така особа не зможе розраховувати.
Міністрів України
Відкритим залишається питання, де перебуватиме особа у нічний час. Якщо ж розглядати можливість
щодо внесення змін
перебування особи з інвалідністю у будинку-інтернаті, то як забезпечуватиметься перебування особи з
до Типового
інвалідністю у цій установі? Хто здійснюватиме доведення особи з інвалідністю до будинку-інтернату?
положення про
Рекомендації
центр соціально1. Місцевим державним адміністраціям здійснити обстеження приміщень Центрів соціальнопсихологічної
психологічної допомоги на відповідність дотримання Державних будівельних норм для мало мобільних груп
допомоги,
населення.
затвердженого
2. За наслідками перевірки, підготувати план-графік ремонтних робіт для приведення приміщень Центрів
постановою
соціально-психологічної допомоги у відповідність із державними будівельними нормами.
Кабінету Міністрів
3. Міністерству соціальної політики спільно з місцевими органами виконавчої влади опрацювати
України від 12
питання підготовки персоналу Центрів соціально-психологічної допомоги для надання допомоги особам з
травня 2004 р. N
інвалідністю та за потреби кількості залученого додаткового персоналу.
608, щодо
виключення
обмеження
стосовно прийняття
до центру осіб, що
потребують
постійного
стороннього
догляду і не мають
змоги самостійно
себе обслуговувати
50.
Створення
здорових та
безпечних
умов праці

У звітному періоді
не доводиться
говорити про
існування
повноцінного
інституційного
механізму щодо

2) розроблення
нормативноправового акта
щодо посилення
державного
контролю за
додержанням

II квартал Держпраці
2016 р.

У стані виконання.
У встановлений Планом дій строк (II квартал 2016 р.) захід не виконано. Крім того, слід
зазначити, що Положення про новостворену Державну службу України з питань праці (Держпраці
України) було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р № 96. А Порядок
здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю до цього часу
не затверджено, що унеможливлює ефективне функціонування системи новоствореної служби і
дотримання принципів ратифікованих Україною Конвенцій МОП № 81 і № 129 про інспекції праці у
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51.
Забезпечення
захисту
трудових
прав
громадян, у
тому числі
права
громадян на
об'єднання у
професійні
спілки

контролю за
додержанням
законодавства про
працю. Не
дивлячись на
функціонування
служби з питань
праці, відповідне
нормативне
регулювання
контролю у цій
сфері відсутнє.
Єдине, що вселяє
оптимізм –
намагання
імплементувати у
проект Трудового
кодексу України
норми конвенцій
МОП, якими
визначено
напрями
контролю та
нагляду у сфері
праці.

законодавства з
питань праці
шляхом проведення
перевірок
підприємств і
організацій, в якому
передбачається, що
критерієм
ефективності
перевірки є не
кількість
проведених
перевірок,
накладених штрафів
тощо, а кількість
відновлених прав,
усунутих порушень,
зменшення
кількості нещасних
випадків на
виробництві

промисловості, торгівлі та в сільському господарстві, а також № 159 про адміністрацію праці.
.

Складається
враження, що
Міністерство
соціальної
політики всіляко
намагається
уникнути
виконання завдань
Плану дій. Поперше, не
переконливим
виглядає
обґрунтування
недоцільності
приєднання до
Конвенцій МОП;
по-друге,
перенесення на
тривалий термін
розгляд питання
щодо ратифікації
Конвенції МОП №
173. Єдине, що
вселяє оптимізм –

1) вивчення питання II квартал Мінсоцполітики
Виконано.
щодо ратифікації
2016 р.
Мінсоцполітики вивчено питання щодо ратифікації Україною Конвенції Міжнародної організації праці
Україною Конвенції
№ 88 про організацію служби зайнятості та Конвенції Міжнародної організації праці № 181 про приватні
Міжнародної
агентства зайнятості та внесено пропозиції Кабінету Міністрів України, що ратифікація зазначених
організації праці N
Конвенцій
є
передчасною.
Направлено
лист
на
Кабінет
Міністрів
України
88 про організацію
від 09.06.2016 № 3119/0/10-16/021).
служби зайнятості
та Конвенції
Міжнародної
організації праці N
181 про приватні
агентства зайнятості
та подання
відповідних
пропозицій
2) вивчення питання II квартал Мінсоцполітики
Виконано частково.
щодо ратифікації
2016 р.
Мінсоцполітики створено робочу групу щодо напрацювання законодавчих ініціатив по задоволенню
Україною Розділу
вимог найманих працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця.
III Конвенції
Враховуючи вищевикладене та те, що пунктом 8 розпорядження Кабінету Міністрів України від
Міжнародної
14.05.2015 № 450-р „Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської
організації праці N
соціальної
хартії
(переглянутої)
на
173 про захист
2015-2019 роки” терміном завдання щодо підготовки пропозицій щодо ратифікації Конвенції МОП № 173
вимог працівників у
про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця (розділ III “Захист вимог
разі
працівників установою-гарантом. Загальні положення”) встановлено 2019 рік.
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підготовка
законопроекту,
яким
імплементуватиму
ться Конвенції
МОП та
Директиви ЄС у
законодавство про
колективні
договори та
колективні угоди.

53.

Урядом не

неплатоспроможнос
ті роботодавця для
подання
Президентові
України
3) розроблення та
II квартал Мінфін
подання на розгляд 2016 р.
Мінсоцполітики
Кабінету Міністрів
України проекту
постанови Кабінету
Міністрів України
щодо визначення
чіткої етапності та
строків
встановлення
розміру посадового
окладу (ставки)
працівника I
тарифного розряду
Єдиної тарифної
сітки на
законодавчо
гарантованому рівні

У стані виконання.
Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” передбачено підвищення на
законодавчому рівні з 1 травня та 1 грудня 2016 р. розміру мінімальної заробітної плати до 1450 та
1550 гривень відповідно.
Проект постанови Кабінету Міністрів України про підвищення розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на даний час узгоджується із зацікавленими центральними
органами виконавчої влади та соціальними партнерами.
Щодо визначення чіткої етапності та строків встановлення розміру посадового окладу працівника І
тарифного розряду ЄТС на законодавчо гарантованому рівні, слід зазначити, що зазначене питання має
вирішуватися під час формування показників державного бюджету на відповідний рік виходячи з
фінансових можливостей бюджету.

2) підготовка
2016 рік
пропозицій щодо
внесення змін до
нормативноправових актів з
питань колективнодоговірного
регулювання
трудових відносин з
урахуванням
міжнародних норм і
стандартів

Мінсоцполітики

У стані виконання.
З метою удосконалення чинного законодавства з питань колективно-договірного регулювання трудових
і соціально-економічних відносин працівників і роботодавців, їх представників Мінсоцполітики розробило
проект Закону України „Про колективні договори та колективні угоди”.
Законопроект враховує:
- рекомендації експертів Міжнародної організації праці;
- норми Рекомендації щодо колективних договорів № 91 Міжнародної організації праці стосовно
поширення дії колективної угоди на суб’єктів, які не перебувають у сфері дії сторін цієї угоди;
- норми Директиви Ради 91/533/ЄЕС від 14 жовтня 1991 р. щодо обов’язку роботодавця інформувати
своїх працівників про умови, що додаються до контракту чи трудової угоди (встановлено обов’язок
роботодавця інформувати працівників про колективний договір та колективні угоди, що на нього
поширюються, внесення змін і доповнень до зазначеного колективного договору, угоди), а також норми
Директиви Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 р. про наближення законів держав-членів, що стосуються
охорони прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частин (встановлено строк дії
умов колективного договору у разі реорганізації, зміни власника юридичної особи (відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи), припинення діяльності первинної профспілкової організації).
Законопроект надсилався на погодження міністерствам, іншим органам виконавчої влади, державним
колегіальним органам, всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування, соціальним партнерам
на національному рівні.
На цей час законопроект опрацьовується тристоронньою робочою групою з підготовки узгодженого
законопроекту про колективні договори і угоди, створеною рішенням Національної тристоронньої
соціально-економічної ради.
Законопроект надіслано на погодження міністерствам, іншим органам виконавчої влади, державним
колегіальним органам, всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування, соціальним партнерам
на національному рівні.

1) розроблення та

Мінсоцполітики

III

Не виконано.

74
Забезпечення
розумного
пристосуванн
я робочих
місць для
потреб людей
з
інвалідністю,
їх супровід на
робочому
місці

здійснено жодних
кроків для
досягнення
очікуваного
результату.
Більше того,
подана
Мінсоцполітики
інформація щодо
зареєстрованих
законопроектів
стосується сфери
реабілітації.

подання на розгляд квартал
Кабінету Міністрів 2016 р.
України проекту
нормативноправового акта
щодо внесення змін
до законодавства,
зокрема, у частині:
оптимізації
напрямів
використання
коштів Фонду
соціального захисту
інвалідів на
створення нових та
збереження наявних
робочих місць для
інвалідів
впровадження
стимулюючих
механізмів щодо
працевлаштування
роботодавцями
інвалідів

Фонд
Мінсоцполітики розроблено та зареєстровано в Верховній Раді України проекти законів „Про внесення
соціального
змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для
захисту інвалідів інвалідів та дітей-інвалідів” (реєстр. № 4586 від 04.05.2016) та „Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів” (реєстр. №
2042а від 08.06.2015).
Подана вище інформація не лише не підтверджує кроки на виконання заходу, але й суперечить його
формулюванню. Проекти законодавчих актів, на які посилається Мінсоцполітики не стосуються сфери
зайнятості.

54.
Створення
ефективної
системи
надання
соціальних
послуг, у
тому числі із
забезпечення
соціального
супроводу та
підтриманого
проживання
людей з
інвалідністю

Уряд не доклав
особливих зусиль
для імплементації
очікуваного
результату.
Свідченнями
цього є: 1)
відсутність
моніторингу з
боку відповідних
міністерств
діяльності
закладів
соціального
захисту охорони
здоров’я, освіти, у
яких перебувають
особи з
інвалідністю, що
мало
кореспондується
із виконанням
повноважень
МОН, МОЗ та
Мінсоцполітики із
додержання

2) запровадження
з II
систематичного
кварталу
моніторингу
2016 р.
навчальних
закладів, закладів
охорони здоров'я та
закладів
соціального захисту
населення, в яких
перебувають люди з
інвалідністю, на
предмет
дотримання прав та
інтересів зазначеної
категорії людей

МОН
У стані виконання.
МОЗ
Відповідь МОН відсутня
Мінсоцполітики
Вивчено питання щодо організаційно-методичних засад навчально-виховного процесу та забезпечення
Уповноважений комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційних
Верховної Ради центрів у Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській областях.
з прав людини
Фахівцями Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у травні 2016
(за згодою)
здійснені моніторинги:
а) закладів соціального захисту населення, в яких перебувають особи з інвалідністю, на предмет
дотримання прав та інтересів зазначеної категорії осіб.
Моніторинг охоплював лише територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних
послуг), що діють у м. Києві, оскільки інші заклади, у яких перебувають особи з інвалідністю, є предметом
моніторингу, що проводиться в рамках реалізації національного превентивного механізму.
Вибірковою перевіркою діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), що діють у м. Києві, безпосередньо порушень прав осіб з інвалідністю не виявлено.
Разом з тим, виявлено окремі недоліки у їх роботи, зокрема:
- неналежне забезпечення інформування населення щодо системи надання соціальних послуг;
- відсутність дієвої координації та методологічного забезпечення діяльності територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі сторони Департаменту соціальної політики
Київської міської державної адміністрації та організаційно-методичного забезпечення та контролю за
додержанням законодавства про надання соціальних послуг зі сторони управлінь соціального захисту
населення районних в місті Києві державних адміністрацій, у той час як відповідні функції покладено на
зазначені органи, що, в свою чергу, не сприяє забезпеченню створення ефективної системи надання
соціальних послуг в місті, впровадженню нових соціальних послуг (зокрема послуги підтриманого
проживання), у т.ч. на платній основі, розвитку мережі закладів, установ з надання соціальних послуг, у т.ч.
із залученням недержавних організацій;
- відсутність механізму об’єктивного визначення потреби населення у соціальних послугах;
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законодавства у
ввірених їм
сферах; 2)
неналежне
інформування про
соціальні послуги,
що пропонуються
населенню; 3)
відсутність
нормативного
регулювання
створення груп
підтриманого
проживання для
осіб з інвалідністю
та людей
похилого віку.
Більше того,
неточності
поданого
Мінсоцполітики
звіту
наштовхують на
хибні висновки
про виконання / не
виконання
заходів.. Разом із
тим, певний
оптимізм додає
затвердження
Мінсоцполітики
низки стандартів
соціальних
послуг, в тому
числі супроводу
на робочому місці
осіб з
інвалідністю.

- відсутність єдиних по м. Києву тарифів з надання платних соціальних послуг;
- необхідність покращення матеріально-технічного забезпечення територіальних центрів (за
інформацією останніх, соціальні робітники не забезпечені у повній мірі навіть спеціальними засобами для
роботи (сумки, миючі засоби, гумові рукавички тощо).
За результатами моніторингу закладів соціального захисту населення, в яких перебувають особи з
інвалідністю, на предмет дотримання прав та інтересів зазначеної категорії осіб Київському міському голові
Кличку В.В. було направлено звернення представника Уповноваженого з прав людини з проханням вжити
дієвих заходів реагування з метою забезпечення належного функціонування системи надання соціальних
послуг у м. Києві.
б)забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту в місті Києві.
Встановлено, що рішенням І сесії VIІІ скликання Київської міської ради від 03.03.2016 №196/5583
затверджено Міську комплексну цільову програму «Освіта Києва. 2016-2018 роки», підпрограмою якої є
«Інклюзивна та спеціальна освіта», що спрямована на розширення можливості рівного доступу до освіти
дітей з особливими потребами, їх ранньої соціальної адаптації, створення умов для здійснення
індивідуального та диференційованого підходу, можливості вибору та партнерства між усіма учасниками
навчально-виховного процесу.
Для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту в місті Києві функціонує
широка мережа загальноосвітніх навчальних закладів. Серед них: 16 спеціальних, 5 санаторних
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, дитячий будинок «Малятко». У 2015-2016 навчальному році у цих
закладах навчанням та корекційно-розвитковою роботою забезпечено 3986 дітей з особливими освітніми
потребами.
У всіх школах-інтернатах є комп’ютерні класи, які обладнані інтерактивними дошками. У закладах
створені медичні блоки, в яких розташовані кабінети лікаря, процедурні кабінети, стоматологічні,
фізіотерапевтичні, масажні, є ізолятори для перебування хворих дітей, функціонують кабінети психологічної
реабілітації - сенсорні кімнати.
У місті Києві створена розгалужена мережа спеціальних дошкільних навчальних закладів для дітей з
особливими освітніми потребами. У 10 з них функціонує 76 груп для дітей з порушеннями опорно-рухового
апарату, в яких виховуються та отримують необхідну корекційно-розвиткову допомогу 985 дітей.
Вживаються заходи щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на інклюзивну світу. За останні 5
років кількість інклюзивних класів збільшилася у 2,7 разів, чисельність учнів, які в них навчаються, зросла у
1,5 рази. Серед 301 дитини, які навчаються за інклюзивною формою – 134 дитини-інваліда (45 %).
На виконання Київської міської програми «Безбар'єрне середовище», затвердженої розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.10.2004 №
1882, створено Міський Комітет доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2010 № 61).
Під час моніторингу встановлено, що наразі безперешкодним доступом до навчальних закладів, а саме
пандусами, обладнано 102 навчальні заклади, що становить лише 20%, у 5 навчальних закладах є ліфт, один
з них встановлено у спеціальній школі-інтернаті № 15 Святошинського району для дітей з тяжкими
порушеннями опорно-рухового апарату. У цій школі-інтернаті функціонують кабінети лікувальної
фізкультури, кабінети масажу, фізіотерапії (водолікування, парафінолікування, електростимулювання). Учні
отримують медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування.
Відвідано загальноосвітній навчальний заклад № 168 Оболонського району, в якому з 2006 року
впроваджується інтегроване навчання дітей з порушеннями опоно-рухового апарату в середовище здорових
однолітків. У школі для дітей з інвалідністю організовано підвезення учнів автобусами. У рамках надання
гуманітарної допомоги, згідно з міжнародною угодою у школі упродовж 2014-2015 років побудовано ліфт,
замінено покриття підлоги та здійснено монтаж поручнів. За рахунок коштів міського бюджету у закладі
замінено віконні і дверні блоки, освітлення, проведено ремонт інженерних мереж, місць загального
користування, влаштовано пандуси.
Для покращення навчально-виховної та корекційно-реабілітаційної роботи у закладі введено додаткові
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штатні одиниці: заступник директора, практичний психолог, логопеди, вихователі, медичні працівники та
няні.
Моніторинговий візит також здійснено в школу «Надія», в якій для забезпечення повноцінною освітою
дітей з вадами психічного і фізичного розвитку, які навчаються в домашніх умовах, використовуються
елементи дистанційного навчання. Комп'ютерний клас та лабораторії дистанційного навчання оснащено
індивідуальними робочими столами, враховуючи психофізичні особливості учнів школи. В школі
використовуються як індивідуальна форма навчання дітей в домашніх умовах, так і проведення уроків
підгрупами, масових заходів, свят, екскурсій.
За результатами моніторингу рекомендовано:
1. Проаналізувати кількість дітей в дошкільних навчальних закладах віком від 3 до 6 років, які
потребують інклюзивної та спеціальної форм навчання
2. Удосконалити мережу спеціальних та інклюзивних класів (груп) в дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах відповідно до потреб мешканців міста Києва та з урахуванням реєстру осіб з
особливими освітніми потребами
3. Забезпечити консультаційну підтримку сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю
4. Забезпечити проведення тренінгів-практикумів та семінарів з інклюзивної освіти для педагогічних
працівників, у тому числі в навчальних закладах
5. Вжити дієвих заходів щодо безперешкодного доступу до навчальних закладів міста.
Упродовж квітня-травня 2016 р. працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини здійснювалися моніторингові візити до закладів освіти, в яких навчаються та виховуються діти
з особливими потребами в Одеській, Луганській та Донецькій областях.
З 1 квітня до 07 липня 2016 року працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини разом з представниками громадськості було здійснено 49 візитів до місць несвободи установ
системи освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. З них: МОН – 13, МОЗ – 12, Мінсоцполітики
– 24.
3) затвердження
стандартів
соціальних послуг
соціального
супроводу та
підтриманого
проживання

III
квартал
2016 р.

5) забезпечення
2016 постійного
2020
інформування
роки
населення щодо
системи надання
соціальних послуг,
зокрема, шляхом
розміщення на
сайтах, стендах
переліку соціальних
послуг, суб'єктів,
що їх надають,
інформаційних

Мінсоцполітики

Виконано частково.
Розроблений та затверджений Мінсоцполітики державний стандарт соціального супроводу визначає
зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах, показники її якості для суб’єктів усіх форм власності та
господарювання, які надають цю послугу з метою подолання чи мінімізація негативних наслідків складних
життєвих обставин, у яких перебуває сім’я (особа). Невідповідності розробленого державного стандарту
вимогам до нього, викладеним у статті 1 Закону України “Про соціальні послуги”, не виявлено.
Водночас стандарт підтриманого проживання розроблено лише для окремої категорії громадян −
бездомних осіб. Відтак, відсутній результат стосовно затвердження загального стандарту соціальної
послуги підтриманого проживання або ж відповідні стандарти для інших категорій осіб, які
потребують послуги підтриманого проживання, зокрема й осіб з інвалідністю.

місцеві
держадміністрац
ії
органи
місцевого
самоврядування
(за згодою)

У стані виконання.
Розміщена на сайті Мінсоцполітики інформація щодо територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) станом на 1.01.2015 р. підлягає оновленню та повинна
відповідати актуальному стану.
Зазначена у звіті інформація про розміщення на офіційному сайті Вінницької обласної державної
адміністрації у рубриках «Адміністративні послуги» та «Каталог послуг» узагальненого переліку соціальних
послуг та суб’єктів, що їх надають (у розрізі районів) не знайшла свого підтвердження, оскільки за
вказаним у звіті посиланням підрубрика “соціальні послуги” відсилає до офіційного сайту Вінницького
регіонального центру зайнятості. Інформації про соціальні послуги в розумінні Закону України “Про
соціальні послуги” не сайті Вінницької ОДА за вказаним у звіті посиланням віднайти не вдалося.
Разом із тим, моніторингом фахівців Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини виявлено
неналежне забезпечення інформування населення щодо системи надання соціальних послуг по Україні в
цілому. Так, на інтернет-сторінках більшості райдержадміністрацій, міських рад можна знайти інформацію
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карток соціальних
послуг
(найменування
послуги та її зміст,
строки, підстави,
умови надання та
іншої інформації
про послуги)

6) розроблення
нормативноправового акта та
запровадження
послуги денного
догляду та
підтриманого
проживання,
зокрема шляхом
створення
відділень/груп
денного догляду та
підтриманого
проживання для
людей похилого
віку та інвалідів

щодо переліку соціальних послуг та суб'єктів, що їх надають, їх контакти. Водночас інформаційні картки
соціальних послуг (найменування послуги та її зміст, строки, підстави, умови надання та інша інформація
про послуги), як це передбачено підпунктом 5 пункту 54 Плану заходів з реалізації Національної стратегії,
на сайтах відсутні. Не розміщено відповідної інформації і на стендах місцевих управлінь праці та
соціального захисту населення. Та ж інформація, що розміщується на сайтах, є важкодоступною, оскільки її
не зразу можна віднайти пересічному користувачу інтернету. У зв’язку з цим вважаємо необхідним
розроблення Мінсоцполітики єдиних підходів до оформлення інформаційної картки соціальної послуги та
її форми, а також вжити заходи з метою їх застосування на місцях для забезпечення належного
інформування населення щодо системи надання соціальних послуг в регіонах.
Крім того, Мінсоцполітики слід врахувати необхідність використання спеціальних форматів інформації,
які використовують особи з інвалідністю або доводити зазначену інформацію до їх відома, у найбільш
зручний для них спосіб.
II квартал місцеві
2016 р.
держадміністрац
ії
органи
місцевого
самоврядування
(за згодою)

Виконано частково.
Незважаючи на нормативно-правове урегулювання питань надання соціальної послуги денного догляду
за дітьми-інвалідами, інвалідами та громадянами похилого віку впровадження цієї послуги по всій Україні
не забезпечено, про що свідчить наведена інформація Мінсоцполітики України.
Водночас надана у звіті Уряду інформація не дає можливості оцінити питання наявності додатково
створених у 2016 році відділень/груп денного догляду. За наявною ж інформацією (сайт Мінсоцполітики), у
2016 році було заплановано відкриття нових відділень денного догляду в таких закладах, як Кіцманський
центр реабілітації дітей-інвалідів «Дзвіночок», Буковинський обласний центр соціальної реабілітації дітейінвалідів «Особлива дитина» (група); Магальський дитячий будинок-інтернат.
Інформація щодо фактичного відкриття відповідних відділень, як і інформація щодо їх кількості на
даний час наразі відсутня.
За таких обставин неможливо оцінити стан досягнення очікуваних результатів Нацстратегії.

Створення умов для свободи підприємницької діяльності
Стимулювання розвитку підприємництва є одним із визначальних пріоритетів державної політики в умовах протидії ризикам загострення економічної кризи.
Стратегічна мета:
Проведення конференцій, семінарів, круглих столів тощо про права і свободи людини
Найменуванн Оцінка досягнення Найменування
я очікуваного очікуваного
заходу
результату
результату
55.
Обмеження
державного
контролю за
здійсненням
підприємниц
ької
діяльності, в
тому числі
шляхом

Прийнятий Закон
щодо нагляду та
контролю суттєво
обмежує
державний
контроль за
здійсненням
підприємницької
діяльності, чітко
визначає підстави

1) розроблення
проекту Закону
України "Про
внесення змін до
деяких
законодавчих актів
України щодо
вдосконалення
законодавства у
сфері державного

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

Моніторинг виконання

протягом ДРС
Виконано.
2015 Мінекономрозви
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
2016
тку
законодавства у сфері державного нагляду (контролю)" (реєстр. № 2531а віл 27.08.2015, внесений Кабінетом
років
Міністрів України) 03.11.2016 законопроект прийнятий вцілому та спрямовано на підпис Президенту.
Законопроектом, зокрема лише до повноважень Державної регуляторної служби віднесено перевірку
дотримання законодавства з питань нагляду та контролю посадовими особами та складання відповідних
протоколів про порушення законодавства. Крім того, законопроектом передбачено створення інтегрованої
автоматизованої системи нагляду та контролю про всі заходи нагляду та контролю, до якої матимуть доступ
підприємці. Законопроект встановлюватиме єдиний порядок стягнення адміністративно-господарських
санкцій за фактами порушень. До того ж вводиться необхідність трактування на користь підприємця норм
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чіткого
та порядок
законодавчог здійснення такого
о визначення контролю.
підстав та
порядку
такого
контролю

56.
Обмеження
державного
контролю за
здійсненням
підприємниц
ької
діяльності, в
тому числі

24

Прийнятим
Законом
передбачено
опублікування
нормативноправових актів, на
підставі яких
може
здійснюватись

нагляду
(контролю)", яким
передбачити:
створення
інтегрованої
автоматизованої
системи державного
нагляду (контролю)
з інформацією про
всі проведені
перевірки суб'єктів
господарювання
встановлення
обов'язку
контролюючих
органів щодо
розміщення на
власних офіційних
веб-сайтах
нормативноправових актів,
дотримання яких
перевіряється під
час здійснення
заходів державного
нагляду (контролю)
встановлення
єдиного порядку
стягнення
адміністративногосподарських
санкцій, які
застосовуються
органами
державного нагляду
(контролю) за
фактами виявлених
порушень
1) розроблення
IV
проекту Закону
квартал
України "Про
2016 р.
внесення змін до
деяких
законодавчих актів з
питань здійснення
державного нагляду
(контролю) у сфері

законодавства, які допускають неоднозначне трактування прав та обов’язків суб’єкта господарювання або
повноважень органу із нагляду та контролю, недопущення використання планових показників чи іншого
планування щодо порушників.24

ДРС

Виконано.
Інформація відповідає заходу 55.1

Із інформації Державної регуляторної служби. // http://zib.com.ua/ua/print/126250-vidteper_pidpriemci_mozhut_poskarzhitis_do_drs_na_revizoriv.html
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шляхом
чіткого
законодавчог
о визначення
підстав та
порядку
такого
контролю

нагляд та
контроль. Це без
сумніву
сприятиме
імплементації
результату
Стратегії.

господарської
діяльності та
визначення сфер,
що підлягають
державному нагляду
(контролю)" з
метою закріплення
на законодавчому
рівні вичерпного
переліку сфер
державного нагляду
(контролю),
визначення органів,
відповідальних за
здійснення заходів
державного нагляду
(контролю)

57.
Забезпечення
права на
провадження
господарської
діяльності за
декларативни
м принципом

Внесення змін до
законодавства
щодо
ліцензування
видів
господарської
діяльності є
певним
зрушенням в
імплементації
результату. Разом
із тим,
залишаються
перешкоди у
визначенні
кількості видів
діяльності, які
потребують
додаткового
ліцензування та
відповідної його
вартості.

1) розроблення
III
проекту Закону
квартал
України "Про
2016 р.
внесення змін до
Закону України
"Про ліцензування
видів господарської
діяльності"

ДРС

Не виконано.
ДРС направлено лист від 11.02.2016 № 792/0/20-16 до Кабінету Міністрів України з обґрунтуванням
виключення даного пункту із Плану дій у зв’язку з набранням чинності Закону України від 02.03.2015 №
222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», яким були запроваджені системні зміни у сфері
ліцензування, зокрема спрощення процедурних питань одержання суб’єктами господарювання ліцензій на
провадження видів господарської діяльності.
Рекомендації
Державній регуляторній службі спільно із зацікавленими сторонами переформулювати захід з
урахуванням актуальності піднятої проблеми.
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Забезпечення права на охорону здоров’я
Потребують невідкладного вирішення питання забезпечення права громадян на охорону здоров’я, створення умов для ефективного і доступного медичного обслуговування.
Стратегічна мета:
Забезпечення рівного доступу до високоякісної медичної допомоги;
профілактика, раннє виявлення та ефективне лікування захворювань
Найменуванн Оцінка досягнення Найменування
я очікуваного очікуваного
заходу
результату
результату

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

На вимірювання
імплементації
очікуваного
результату
впливають низка
чинників. 1.
Термін виконання
заходів (до 2020
року) не дозволяє
однозначно
говорити про
ефективність їх
реалізації. Лише
за окремими
викликами можна
звернути увагу
виконавців на
необхідність
коригування
діяльності. 2.
Окремі заходи,
включені до
очікуваного
результату, не
зовсім
відповідають його
напряму. Так,
питання
загальнообов’язко
вого медичного
страхування
швидше
стосується обсягу
медичної
допомоги із
відповідним
гарантуванням її
фінансування (№
59). Деякі інші
результати (щодо

1) запровадження
до 2020
загальнообов'язково року
го державного
соціального
медичного
страхування
населення

МОЗ

Ризик не виконання.
У звіті Міністерством охорони здоров’я України зазначено, що рекомендації вітчизняних та
міжнародних експертів (ВООЗ, Світового банку, Національної академії наук України) вказують на
неактуальність розгляду на даний час цього питання, зважаючи на економічні можливості держави та системи
охорони здоров'я. Проте на сьогодні вживаються заходи щодо створення умов для запровадження нової
моделі фінансування системи охорони здоров'я на засадах медичного страхування, зокрема розроблено
нормативно-правову базу щодо впровадження державного гарантованого пакета медичної допомоги,
створення єдиного національного замовника медичних послуг, автономізацію закладів охорони здоров'я
тощо.
Водночас у звіті відсутні конкретні заходи на виконання зазначеного підпункту. Це може свідчити,
що Міністерством ще формується концептуальне бачення моделі фінансування послуг з охорони здоров’я.
Разом із тим, на сьогодні зареєстровано три законопроекти щодо загальнообов’язкового медичного
страхування (4981, 4981-1, 4981-2). Очевидно, дискусія щодо зазначених законодавчих ініціатив та інших
шляхів фінансування послуг охорони здоров’я, зокрема за рахунок бюджету триває.

2) забезпечення
належного рівня
доступності
первинної медичної
допомоги, особливо
в сільській
місцевості,
сприяння
переоснащенню
закладів охорони
здоров'я

МОЗ

Ризик не виконання.
На виконання заходу відсутня інформація щодо проведеного моніторингу питання забезпечення
належного рівня доступності первинної медичної допомоги, особливо в сільській місцевості, сприяння
переоснащенню закладів охорони здоров’я. Разом із тим, в урядовому звіті вказується на прийняття наказу
МОЗ України «Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги та примірних положень про його підрозділи» від 29.07.2016 № 801, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 22.08.2016 за № 1167/29297, яким передбачається надання первинної медичної допомоги
прикріпленому населенню на прийомі в амбулаторії, в умовах денного стаціонару та вдома за викликом або з
ініціативи медичного персоналу амбулаторії з профілактичною метою; наступність та послідовність
обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту
пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги, створення на базі
амбулаторій умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня тощо.
Останнє може свідчити про нормативне регулювання цієї ланки медичних послуг
Інформація ж надана МОЗ у ІІ кварталі свідчить про функціонування Центрів первинної медичної
допомоги у Запорізькій, Миколаївській та Хмельницькій областях. На жаль, це не є свідченням системного
моніторингу Міністерством функціонування Центрів первинної медичної допомоги. Більше того,
затвердження Примірного положення про центри зазначеного рівня медичної допомоги доводить, що їх
попереднє функціонування здійснювалось без належного нормативного регулювання. .

58.
Забезпечення
відповідності
медичної
інфраструкту
ри потребам
територіальн
их громад

3) проведення
організаційноструктурної
перебудови наявної
мережі закладів
охорони здоров'я з
урахуванням

Моніторинг виконання

Ризик не виконання.
Надана інформація, по суті, не відображає питання проведення організаційно-структурної перебудови
наявної мережі закладів охорони здоров'я з урахуванням реальних потреб населення відповідної
адміністративно-територіальної одиниці у конкретних видах медичної допомоги та медичних послуг,
обумовлених статевою та віковою структурою населення, характером захворюваності в регіоні, смертності,
станом дорожньо-транспортної інфраструктури та інших факторів. Наказ МОЗ України «Про затвердження
Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних
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медичних
протоколів,
визначення
медичних послуг
відповідного
рівня) – є
поточною
діяльністю
Міністерства
охорони здоров’я..
Вимірювання їх
результативності
полягатиме лише
у відповідності
послуг медичним
протоколам, а
також у
перешкодах
належному
виконанню
заходів. 3.
Дискусія щодо
форми медичного
страхування є
симптомом того,
що схвалення
альтернативи
реформування
системи охорони
здоров’я може
вплинути на
виконання заходів
розділу Стратегії.
Більше того, після
узгодження
напрямів
реформування
охорони здоров’я,
План дій у цій
частині мав би
переглядатись,
зважаючи на
ризики
забезпеченню
доступності
послуг охорони
здоров’я, які
нестиме
реформування.

реальних потреб
населення
відповідної
адміністративнотериторіальної
одиниці у
конкретних видах
медичної допомоги
та медичних послуг,
обумовлених
статевою та віковою
структурою
населення,
характером
захворюваності в
регіоні, смертності,
станом дорожньотранспортної
інфраструктури та
інших факторів

положень про його підрозділи» від 29.07.2016 № 801, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
22.08.2016 за № 1167/29297, на який міститься посилання у цьому пункті, не передбачає зазначеного.
Що ж до надання спеціалізованих медичних послуг вторинного рівня через створення госпітальних
округів, то відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку утворення
госпітальних округів» готується до погодження зацікавленими сторонами.
Разом із тим, передбачені заходом кроки мають здійснюватись, в тому числі місцевими органами влади.
Тому є сенс до виконавців заходу залучити місцеві державні адміністрації. Більш того, кроки на виконання
заходу мали б бути напрацьовані спільно з органами місцевого самоврядування.

4) затвердження
переліку послуг, що
надаються на рівні
первинної,
вторинної
(спеціалізованої) та
третинної
(високоспеціалізова
ної) медичної
допомоги, сприяння
координації
діяльності
відповідних
закладів
5) затвердження
клінічних
протоколів,
штатних розписів
закладів охорони
здоров’я різних
рівнів

Даний захід є відображенням поточної діяльності Міністерства охорони здоров’я. Підставами його не
виконання можуть стати не затвердження у передбачений термін відповідних медичних протоколів.

6) запровадження
системи індикаторів
якості первинної,
вторинної
(спеціалізованої),
третинної
(високоспеціалізова
ної) та екстреної

Виконано у звітному періоді.
Підпунктом 3.4.3 пункту 3, 4. розділу III та додатку 9 Методики розробки та впровадження медичних
стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини,
затвердженої наказом МОЗ України від 28.09.2012 № 751, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
29.11.2012 за № 2001/22313 передбачається, що в структуру стандарту медичної допомоги та локального
протоколу медичної допомоги повинні бути включені індикатори якості медичної допомоги, які призначені
для моніторингу надання медичної допомоги, дотримання стандарту медичної допомоги, що охоплюють
структуру, процес і результати медичної допомоги.
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Водночас, за
медичної допомоги
результатами
розгляду
виконання заходів
прослідковуються
певні тенденції.
1. Вплинути на
сприйняття
суспільством
напрямів
реформування
системи охорони
здоров’я, зокрема
в частині медичної
інфраструктури,
могли б кроки із
системного
інформування.
Урядовий звіт про
виконання заходу
ставить під сумнів
системність такої
роботи, особливо
на місцевому
7) забезпечення під
рівні.
час реформування
системи охорони
2. Створені
здоров'я проведення
Центри надання
інформаційномедичної
роз'яснювальної
допомоги
первинного рівня роботи щодо його
мети, змісту,
лише у серпні
очікуваних
отримали
результатів
відповідне
нормативне
регулювання своєї
діяльності. Щодо
функціонування
вторинного рівня
медичної
допомоги, МОЗ
подає інформацію
про
започаткування
створення
госпітальних
округів лише по
двох областях.
Водночас,

Методика розробки системи індикаторів якості медичної допомоги, затверджена наказом МОЗ України
від 28.09.2012 № 751, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 за № 2001/22313, яка
визначає механізм створення клінічних індикаторів якості медичної допомоги з метою наукового
обґрунтування та розробки системи моніторингу якості медичної допомоги, а саме її компонентів - структури,
процесу, результату, при запровадженні медико-технологічних документів зі стандартизації медичної
допомоги (клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги,
локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів)), діяльності закладів охорони
здоров'я тощо.
Разом з тим, відповідно до статей 7, 14, 14і, 22 Основ законодавства України про охорону здоров'я,
пунктів 4, 5 наказу МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 за №2001/22313, доручення Президента
України від 19.02.2013 № 1-1/319 та з метою безперервного поліпшення якості медичної допомоги,
скорочення небажаних змін якості у сфері медичного обслуговування МОЗ України розроблено наказ від
11.09.2013 № 795 «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.09.2013 за № 1669/24201 (далі - Наказ МОЗ України).
Наказ МОЗ України передбачає механізм кількісної оцінки клінічної та медико-економічної
ефективності медичної допомоги та сприяє внутрішньому управлінню якістю в закладах охорони здоров'я,
оцінки досягнення рівня медичної допомоги, визначеного медико-технологічними документами, шляхом
моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги.
Наказ МОЗ України спрямований на забезпечення одержання пацієнтами медичної допомоги відповідно
до вимог медико-технологічних документів, виявлення організаційних проблем та відхилень і проведення
подальших організаційних заходів (корекції умов, ресурсного забезпечення, дій медичного персоналу),
спрямованих на поліпшення якості медичної допомоги.
Ризик не виконання.
Із наданої інформації МОЗ випливає, що робота із інформування населення про перебіг медичної
реформи проводиться лише у Хмельницькій області. Останнє, на жаль, може наштовхувати на висновок про
відсутність інформації про перебіг інформування в інших областях. Водночас, у звіті МОЗ не вказується на
відповідну роботу на національному рівні. В той же час, дискусії щодо напрямів реформування охорони
здоров’я підтверджують певну діяльність Міністерства у цьому напрямку.

8) формування
єдиного медичного
простору та
реалізації
національного
проекту "Вчасна
допомога"

Ризик не виконання.
На жаль, як і у випадку з інформаційною кампанією, МОЗ повідомляє лише про виконання заходу у
Хмельницькій області. Важко зрозуміти, чи здійснюється Міністерством аналіз інформації щодо формування
єдиного медичного простору на території інших областей.
Дивною виглядає ситуація із реалізацією Національного проекту «Вчасна допомога». МОЗ лише у червні
2016 року звернулось до Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо ситуації із ДП «Вчасна
допомога». На сьогоднішній день, Міністерство охорони здоров’я не може з’ясувати останню ситуацію із
обладнанням проекту, його нерухомістю. Більше того, на необхідності створення робочої групи для
визначення придатності та можливості використання обладнання наполягає Рахункова палата.

9) завершення
процесу створення
центрів екстреної
медичної допомоги
та медицини
катастроф, їх

Виконано.
Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» у всіх областях України створено
центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та їх структурні підрозділи.
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порядок їх
створення на
сьогодні
погоджується в
уряді. Його
виконання
планується
розпочати із 2017
року.

структурних
підрозділів

10) урегулювання
на законодавчому
рівні питання щодо
запровадження
спеціалізованих
бригад екстреної
(швидкої) медичної
3. Процес
допомоги
створення Центрів
(кардіореанімаційно
екстреної
ї, протишокової,
медичної
токсикологічної,
допомоги
психіатричної), а
потребує
також санітарної
додаткових
авіації як видів
ресурсів. І на
бригад екстреної
сьогодні можна
медичної (швидкої)
говорити лише
допомоги станції
про певне
екстреної (швидкої)
забезпечення
медичної допомоги
приміщень
або центру
центрів та
екстреної медичної
формування
допомоги та
диспетчерських
медицини
служб.
катастроф
Додатковою
перешкодою у
11) забезпечення
функціонуванні
контролю за
центрів є
отриманням
неоднозначна
центрами екстреної
ситуація із
медичної допомоги
реалізацією
та медицини
національного
катастроф, їх
проекту «Вчасна структурними
допомога». МОЗ
підрозділами
спільно з іншими ліцензій на право
відомствами лише провадження
має визначитись із діяльності,
придатністю та
пов’язаної з обігом
можливістю
наркотичних
використання
засобів,
передбаченого
психотропних
проектом
речовин та
відповідного
прекурсорів
обладнання. Не
врегульованим
залишається
питання створення

МОЗ України не вживалися заходи на виконання цього підпункту Плану дій в частині врегулювання на
законодавчому рівні питання щодо запровадження санітарної авіації як виду бригад екстреної медичної
(швидкої) допомоги станції екстреної (швидкої) медичної допомоги або центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф.
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санітарної авіації.
Рекомендація
Перенести захід
щодо
запровадження
загальнообов’язко
вого медичного
страхування
населення до
очікуваного
результату № 59 із
відповідним його
переформуванням
та виділенням
додаткових
заходів залежно
від схвалення
альтернативи
фінансування
послуг охорони
здоров’я.
59.
Забезпечення
гарантованог
о обсягу
медичної
допомоги, що
надається
громадянам
на
безоплатній
основі за
рахунок
бюджетних
коштів

Заходи до
очікуваного
результату не
зовсім
відображають
його напрям.
Вимірювання їх
виконання, на
жаль, не призведе
до оцінки
імплементації
результату.
Очевидно,
наповнення
очікуваного
результату
заходами
залежатиме від
напрямів
реформування
системи охорони
здоров’я, зокрема
щодо елементів
страхової
медицини та
визначення
гарантованого
рівня послуг, що

1) розроблення та
2016 рік
подання на розгляд
Кабінету Міністрів
України проекту
акта про внесення
змін до нормативноправових актів
щодо ліцензування
та акредитації
закладів охорони
здоров'я з метою
декларування та
дотримання
відповідними
суб'єктами
господарювання
прав людей з
інвалідністю
відповідно до
державних
будівельних норм
(ДБН В.2.2-17:2006,
ДСТУ-Н Б В.2.231:2011 та ДСТУ Б
ISO 21542:2013)

МОЗ
Виконано частково.
Мінрегіон
На виконання частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Мінсоцполітики прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 «Про затвердження ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики», якою встановлено, що ліцензіат зобов'язаний
передбачити умови для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень. Однак,
просте декларування такої норми видається не ефективним, зважаючи на досвід забезпечення доступу до
приміщень аптек
Разом із тим, слід звернути увагу й на перешкоди у доступі до інформації щодо отримання послуг
особами з інвалідністю. Дотримання будівельних норм є лише частиною дій із недискримінації осіб з
інвалідністю під час отримання послуг медичними установами..
Підпунктом 9.8. пункту 9 розділу II Стандартів акредитації закладів охорони здоров'я, затверджених
наказом МОЗ України від 14.03.2011 № 142, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.06.2011 за №
680/19418 передбачається питання щодо наявності в закладі охорони здоров'я пандусів, функціонуючих
пасажирських та вантажних (лікарняних) ліфтів, за яке встановлюється найвища оцінка 10 балів. На жаль,
таке трактування виконавцем Заходу зазначеного пункту суттєво звужує умови, поставлені заходом Плану
дій. Оскільки, не враховує усього комплексу елементів, передбачених державними будівельними нормами та
державними стандартами.
Водночас, викладення заходу дещо звужує проблематику, оскільки відповідність прав людини не можуть
регулювати ДБН та ДСТУ. Тому проблематика мала б стосуватись швидше відповідності приміщень ДБН та
ДСТУ.
Рекомендації.
1. Внести зміни до формування заходу 59.1 Плану дій, виклавши його у наступній редакції «Внести
зміни до нормативно-правових актів щодо ліцензування та акредитації закладів охорони здоров’я з метою
декларування та дотримання суб’єктами господарювання прав людей з інвалідністю, в тому числі
забезпечивши безперешкодний доступ до приміщень закладів, створивши умови для отримання особами з
інвалідністю інформації у найбільш зручній для них формі». Перенести захід до очікуваного результату № 61
із відповідним нумеруванням.
2. Внести зміни до підпункту 6, пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285
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надаватимуться
безоплатно.
Водночас, ступінь
виконання заходів
Плану дій не
вирішив підняті у
них проблеми.
Так, внесені
доповнення до
вимог
ліцензування
закладів охорони
здоров’я
виглядають не
ефективними. А
Посилання МОЗ
на пункти
стандартів
акредитації
закладів взагалі
свідчить про
нерозуміння
виконавцем
проблеми. Не
завершено
виглядає процес
функціонування
посад
реабілітаційної
медицини.
Рекомендації
Після схвалення
концепції із
реформування
системи охорони
здоров’я в частині
фінансування
послуг,
Міністерству
охорони здоров’я
із залученням
зацікавлених
сторін, в тому
числі організацій
громадянського
суспільства
передбачити
заходи Плану дій
для імплементації
очікуваного

«Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», виклавши
її у наступній редакції ««створює необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до закладів охорони здоров’я відповідно до державних будівельних норм,
правил і стандартів, що має бути документально підтверджено звітом про проведення технічного обстеження
об’єкту, складеним фахівцем (архітектором, інженером), який має кваліфікаційний сертифікат на експертну
роботу з технічного обстеження будівель і споруд, виданий в установленому порядку». Водночас, слід додати
підпункт наступного змісту «забезпечує надання інформації особам з інвалідністю у найбільш зручній для
них формі»».
2. Внести зміни до наказу МОЗ України від 14.03.2011 № 142, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 06.06.2011 за № 680/19418 , яким затверджено Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я,
додавши критерій наступного змісту «Відповідність будівлі закладу Державним будівельним нормам та
Державним стандартам, в тому числі ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO
21542:2013». Оцінку зазначеного критерію слід визначити у 10 балів.
2) розроблення та
2016 рік
подання на розгляд
Кабінету Міністрів
України проекту
акта Кабінету
Міністрів щодо
затвердження плану
заходів стосовно
запровадження
нових
спеціальностей
“лікар фізичної та
реабілітаційної
медицини”,
“фізичний
терапевт”,
“ерготерапевт”,
“ергономіст” та
започаткування
навчання за такими
спеціальностями

МОЗ
Виконано частково.
МОН
Позитивним можна вважати внесення Мінсоцполітики до Національного класифікатора України ДК 003
Мінсоцполітики „Класифікатор професій” (далі - Класифікатор), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від
28.07.2010 № 327, нових назв посад „Лікар фізичної та реабілітаційної медицини” з кодом 2221.2, „Фізичний
терапевт” та „Ерготерапевт” з кодом 2229.2 (Зміни № 5 до Класифікатора затверджено наказом
Мінеконрозвитку від 10.08.2016 № 1328).Посада „Ергономіст” передбачена у Класифікаторі з кодом 2149.2
(професійне угрупування „Інженери (інші галузі інженерної справи)”). Крім того, Мінсоцполітики
повідомляє, що кваліфікаційну характеристику „Ергономіст (спеціалізація „Організація робочих місць осіб з
інвалідністю”)”.буде внесено до Довідника кваліфікаційних характеристик 80 «Соціальні послуги» після його
погодження.
Разом із тим, Міністерством охорони здоров’я не розроблено кваліфікаційні характеристики посад
„Лікар фізичної та реабілітаційної медицини”, „Фізичний терапевт” та „Ерготерапевт”,
Міністерством освіти і науки запропоновано на розгляд лише проект стандарту спеціальності 227
«Фізична реабілітація» за рівнем вищої освіти бакалавра. Інші ж проекти стандартів опрацьовуються.
Доводиться констатувати, що МОН та МОЗ мусять активізувати діяльність із виконання зазначеного
заходу Плану дій.
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результату.
60.
Забезпечення
захисту прав
пацієнтів

На жаль,
Міністерство
охорони здоров’я,
яке є переважно
основним
виконавцем
заходів Плану дій
не виявляло
надмірної
активності у
виконанні заходів.
Водночас, слід
віддати належне
МОЗ у питанні
забезпечення
дітей, що живуть з
ВІЛ
антиретровірусни
ми препаратами.
Разом із тим,
Міністерство не
повідомляє як
здійснюється
лікування
неповнолітніх
віком від 14-ти
років без згоди
батьків. Більше
того, Міністерство
не вжило заходів
для законодавчого
ініціювання
приведення
поняття підліток у
відповідність із
міжнародними
стандартами.
Можна привітати
прийняття у
першому читанні
законопроекту,
яким вилучається
норма щодо
стерилізації особи,
визнаної
недієздатною за
рішенням опікуна,
однак,

1) закріплення на
I квартал МОЗ
законодавчому рівні 2016 р.
визначення поняття
“підлітки”
відповідно до
міжнародних
стандартів як
вікової групи від 10
до 18 років включно

Не виконано.
Складається враження, що Міністерство охорони здоров’я, фактично, самоусунулось від виконання
заходу. Єдине повідомлення, що надійшло від МОЗ у першому кварталі стосувалось необхідності збільшення
часу Міністерству для опрацювання заходу (Із інформації МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна).
Жодних інших ініціатив ні пов’язаних із продовженням терміну виконання заходу, ні із залученням інших
Міністерств, не надходило.
Рекомендації
1. ЗУ «Про охорону дитинства» встановлює основні засади державної політики щодо охорони дитинства,
використовує термін «дитина», під яким розуміються «особи віком до 18 років (повноліття)» (ст.1 Закону).
Рекомендується внести зміни до закону та дати чітке визначення поняття «підліток» як особи віком від 10 до
18 років.
2.. ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» – згадується поняття «підліток» (зокрема,
Розділ VII, Ст.59; Ст. 60, Ст.65, Ст.66), проте не надається його визначення. Рекомендовано включити
визначення поняття «підліток» відповідно до рекомендацій ВООЗ (WHO).

2) закріплення на
I - II
законодавчому рівні квартал
14 років як віку,
2016 р.
починаючи з якого
дитина має право
самостійно
приймати рішення
щодо власного
здоров'я, включно з
правом самостійно
проходити
тестування на
ВІЛ/інфекцій, що
передаються
статевим шляхом,
туберкульоз та інші
соціально
небезпечні
захворювання, а
також проходити
відповідне
лікування
зазначених інфекцій
без згоди батьків

Виконано частково.
Міністерство охорони здоров’я подає інформацію щодо передбачення у Законі України від 12.12.1991 №
1972-XII «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і
соціальний захист людей, які живуть 3 ВІЛ» можливості самостійного проходження діагностики та лікування
ВІЛ-інфекції підлітками. Водночас, статтею 43 «Основ законодавства України про охорону здоров’я»
визначається, що згоду на лікування дитини до 14-років надають батьки, що може свідчити про певне
врахування думки особи старшої 14 років. Разом з тим, статтею 39 «Основ законодавства України про
охорону здоров’я» зазначено «Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної
інформації про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами,
що стосуються його здоров'я». Виникає необхідність внесення змін до статті 39 «Основ законодавства
України про охорону здоров’я» для забезпечення права дитини на інформацію.
Рекомендації
Наказ МОЗ України від 08.02.2013 № 104 «Про затвердження Переліку та Критеріїв визначення груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ» – У Наказі відсутнє поняття «підлітків груп ризику».
Рекомендується включити його в перелік груп ризику.

МОЗ

3) забезпечення
II квартал
лікування
2016 р.
антиретровірусними
препаратами для
всіх дітей, яким
встановлено діагноз
ВІЛ-інфекція
5) розроблення та
подання на розгляд

III
квартал

У стані виконання.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я діти отримують АРТ згідно призначень. Кількість дітей з
числа ВІЛ -інфікованих, які отримують АРТ-терапію збільшилась з 89,6% (2013) до 98,4% (2015)
Поширеність ВІЛ серед молодих людей віком 15-24 років зменшилась з 0,33 (2013)до 0,27% (2015) Звіти
подаються щомісячно.

МОЗ
Мін’юст

Виконано.
05.10.2016 у першому читанні прийнято проект закону (реєстр № 4449) «Про внесення змін до деяких
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Міністерство
охорони здоров’я
не спромоглось на
перегляд
медичних
показань
стерилізації.

Кабінету Міністрів 2016 р.
України
законопроекту про
внесення змін до
Цивільного кодексу
України та Основ
законодавства
України про
охорону здоров’я
щодо здійснення
стерилізації
недієздатних осіб
виключно на
підставі рішення
суду
7) розроблення та
ІІІ
затвердження змін квартал
до переліків
2016 р.
медичних показань
для проведення
хірургічної
стерилізації жінок
та чоловіків,
затверджених
наказом МОЗ від 6
липня 1994 р. N 121,
у тому числі з
урахуванням
рекомендацій Ради
Європи та Комітету
ООН з прав людини
щодо стерилізації
8) утворення
II квартал
міжвідомчої
2016 р.
робочої групи із
залученням
міжнародних
спеціалістів та
фахівців для
здійснення
моніторингу
ситуації,
розроблення та
підготовки
спецкурсу за
напрямом
"інтерсексуальність
", включення даного
спецкурсу до

законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги», яким передбачено вилучення другого
абзацу статті 281 Цивільного кодексу України, другого абзацу статті 49 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я» щодо лише згоди опікуна на стерилізацію особи, визнаної
недієздатною. Вказана норма відповідає рекомендації 35 Комітету ООН з прав людей з інвалідністю
(CRPD/C/UKR/CO/1) за результатами розгляду первинного звіту України про виконання Конвенції про права
осіб з інвалідністю. Водночас, законодавча ініціатива має бути доопрацьована з урахуванням інших
рекомендацій міжнародних організацій, в тому числі стосовно питання інформованої згоди пацієнтів на
медичне втручання щодо осіб, визнаних недієздатними.

МОЗ

На жаль, інформація, яка б свідчила про вжиття певних дій виконавцем відсутня.

У стані виконання.
Можна привітати розробку Міністерством охорони здоров’я медико-технологічних документів зі
стандартизації медичної допомоги при гендерній дисфорії, на які МОЗ посилається та які, до слова, були
затверджені відповідним Наказом МОЗ від 05.09.2016 № 972. Позитивно оцінюючи факт прийняття Наказу,
ми не готові оцінити його вплив на дотримання прав людини стосовно трансгендерних осіб.
Рекомендації
Зважаючи на дублювання Заходу 62.1, виконавцям заходу спільно із зацікавленими сторонами
переформулювати захід 60.8, спрямувавши його на дотримання прав транс гендерних осіб.
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програм
підвищення
кваліфікації
утворення
мультидисциплінар
ної робочої групи з
питань розроблення
та впровадження
медичних
стандартів
(уніфікованих
клінічних
протоколів)
медичної допомоги
на засадах доказової
медицини
61.
Забезпечення
доступу до
одержання
медичної
допомоги
вразливих
верств
населення

Не викликає
особливого
оптимізму
імплементація
очікуваного
результату.
Міністерство
охорони здоров’я
не напрацювало
систему
своєчасної
закупівлі
лікарських засобів
для осіб, що
страждають на
рідкісні
захворювання (на
вересень 2016
визначено лише
номенклатуру
таких засобів та
оцінюється
відповідна
потреба).
Міністерство й
далі трактує
безперешкодний
доступ осіб з
інвалідністю до
закладів охорони
здоров’я
виключно через
забезпечення їх
пандусами, не

удосконалення
порядку закупівлі
лікарських засобів,
вакцин та виробів
медичного
призначення з
метою уникнення
ризиків, що можуть
негативно впливати
на стан організації
лікування
вразливих груп
населення

У стані виконання.
Оскільки МОЗ України не надав інформацію з цього питання, було проведено моніторинг, який
засвідчив, що закупівлі здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996
року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що
фінансуються з бюджету». Наказом МОЗ України від 22.07.2016 № 740 внесено зміни та доповнення до
Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й
установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.
З метою забезпечення ефективного відбору спеціалізованих організацій, які будуть здійснювати
закупівлі лікарських засобів, медичних виробів постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016
року № 559 внесено зміни – доповнено критерії, які реально можливо застосувати для проведення відбору і
які дозволять обрати найкращу пропозицію, а саме: ціна послуг, пов’язаних із закупівлею товару, що
надаються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі.
МОЗ України на виконання Закону України від 19.03.2015 р. № 269-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських
засобів і медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих
організацій, які здійснюють закупівлі)» укладено письмові угоди з 3 міжнародними організаціями щодо
закупівлі ліків та виробів медичного призначення на загальну суму 2,197 млрд грн.
У 2016 році міжнародним організаціям повинні були передати всі закупівлі ліків та виробів медичного
призначення. Вакцини, які були закуплені через міжнародні організації за кошти 2015 року, станом на
сьогодні не поставлені.
Річний план закупівель на 2016 рік Міністерством не оприлюднено.
На екстреному засіданні парламентського Комітету з питань охорони здоров’я 08.09.2016 депутати
наголосили в.о. Міністра охорони здоров’я Уляні Супрун на необхідності одержання інформації про потреби
регіонів щодо ліків та вакцин та якомога швидше розпочати роботу щодо закупівлі ліків та вакцин на 2017
рік.
Проведений моніторинг свідчить про те, що МОЗ України зволікає із закупівлею лікарських засобів та
медичних виробів для забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання. Так, наказами МОЗ України
від 12.05.2016 № 446 “Про затвердження номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться на
виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру за державні кошти у
2016 році” та від 02.06.2016 № 508 “Про затвердження номенклатури лікарських засобів та медичних виробів,
що закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного
характеру за бюджетні кошти у 2016 році” лише затверджено номенклатури лікарських засобів, що
закуповуватимуться на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного
характеру за державні кошти у 2016 році, в тому числі для лікування громадян, які страждають на рідкісні
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зважаючи на
детальний перелік
стандартів, якими
б МОЗ мали б
послуговуватись.
На жаль, особи
хворі на
наркоманію та
особи залежні від
психотропних
речовин досі
залишаються без
програм медикосоціальної
реабілітації та
психологічної
адаптації,
розробка яких
мала б
завершитись ще у
ІІІ кварталі цього
року.

(орфанні) захворювання.
Станом на вересень 2016 року відбувався лише збір заявок щодо закупівлі лікарських засобів та
медичних виробів у 2016 році за державні кошти із структурних підрозділів охорони здоров’я обласних та
Київської міської державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України. На
сьогодні відсутній встановлений термін початку здійснення державних закупівель лікарських засобів та
медичних виробів для громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.
Недостатнім упродовж останніх років залишається фінансування потреби у закупівлі лікарських засобів
та відповідних харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання за кошти державного та місцевих
бюджетів. Не створено реєстр хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.
2) здійснення
обстеження
державних і
комунальних
закладів охорони
здоров'я щодо їх
відповідності
державним
будівельним
нормам у частині
доступності для
маломобільних груп
населення, у тому
числі людей з
інвалідністю з
порушеннями зору,
слуху та опорнорухового апарату
(ДБН В.2.2-17:2006,
ДСТУ-Н Б В.2.231:2011 та ДСТУ Б
ISO 21542:2013)
формування
вичерпного
переліку необхідних
робіт за
результатами
проведеного
обстеження
розроблення
механізму та
поквартального
плану-графіка
здійснення
реконструкції та
ремонту будівель
таких закладів з
урахуванням
відповідних вимог
будівельних норм

до 2020
року, але
не менше
20
відсотків
державни
хі
комуналь
них
органів і
закладів
охорони
здоров'я
на рік в
одному
регіоні

МОЗ
інші центральні
органи
виконавчої
влади
місцеві
держадміністрац
ії

У стані виконання.
На основі зведеного звіту з’ясовано, що в Вінницькій, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській,
Рівненській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві здійснюється
обстеження державних і комунальних закладів охорони здоров'я щодо їх відповідності державним
будівельним нормам у частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі людей з
інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату.
Як убачається зі зведеного звіту, місцевими органами влади не сформовано на підставі проведеного
обстеження державних і комунальних закладів охорони здоров'я перелік необхідних робіт щодо здійснення
реконструкції та ремонту будівель таких закладів з урахуванням відповідних вимог будівельних норм, як
зазначено у вказаному підпункті.
Разом з тим, детальніший огляд інформації показує недостатнє розуміння проблематики заходу.
Необхідні роботи здебільшого трактуються через встановлення пандусів, інших елементів доступності, без
комплексного врахування будівельних норм та стандартів.
Рекомендації
До проведення обстеження будівель закладів охорони здоров’я залучати організації, що працюють в
інтересах осіб з інвалідністю. При проведенні обстеження враховувати не лише наявність окремих елементів
доступності, але відповідність будівель державним будівельним нормам, на які здійснено посилання у
завданні.
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62.
Забезпечення
доступу до
одержання
медичної
допомоги
особам, яким
встановлено
діагноз
інтерсексуаль
ність

На жаль,
Міністерство
охорони здоров’я
не розпочинало
роботи з
імплементації
очікуваного
результату. Немає
підстав
стверджувати, що
МОЗ створило
відповідну робочу
групу із
формування
відповідної
медичної
документації за
напрямом
«Інтерсексуальніс
ть». Очевидно,
відповідний
моніторинг теж не
здійснювався.

3) розроблення та
затвердження з
урахуванням
міжнародного
досвіду стандартів
надання послуг з
медико-соціальної
реабілітації та
психосоціальної
адаптації для
неповнолітніх осіб,
хворих на
наркоманію, з
досвідом вживання
психоактивних
речовин та
створення
державної системи
соціального
замовлення таких
послуг

II - III
квартал
2016 р.

Кабінет
Не виконано.
Міністрів
Із наданої інформації не вбачається вжиття заходів щодо розроблення та затвердження з урахуванням
України
міжнародного досвіду стандартів надання послуг з медико-соціальної реабілітації та психосоціальної
МОЗ
адаптації для неповнолітніх осіб, хворих на наркоманію, з досвідом вживання психоактивних речовин та
Мінсоцполітики створення державної системи соціального замовлення таких послуг.
МОН

1) утворення
міжвідомчої
робочої групи із
залученням
міжнародних
спеціалістів та
фахівців для
здійснення
моніторингу
ситуації,
розроблення та
підготовки
спецкурсу за
напрямом
"інтерсексуальність
", включення
зазначеного
спецкурсу до
програм
підвищення
кваліфікації,
утворення
мультидисциплінар
ної робочої групи з
питань розроблення
та впровадження
медичних
стандартів
(уніфікованих

II - III
квартал
2016 р.

МОЗ

II квартал
2016 р.

Не виконано.
Можна привітати розробку Міністерством охорони здоров’я медико-технологічних документів зі
стандартизації медичної допомоги при гендерній дисфорії, на які МОЗ посилається та які, до слова, були
затверджені відповідним Наказом МОЗ від 05.09.2016 № 972. Позитивно оцінюючи факт прийняття Наказу,
ми не готові оцінити його вплив на дотримання прав людини стосовно трансгендерних осіб.
Разом із тим, у заході Плану дій йдеться про відповідну роботу за напрямом «Інтерсексуальність».
Однак, жодної інформації про досягнення прогресу у цьому напрямі Міністерством не надається.
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клінічних
протоколів)
медичної допомоги
на засадах доказової
медицини
63.
Приведення у
відповідність
із
Міжнародно
ю
класифікаціє
ю
функціонуван
ня, обмежень
життєдіяльно
сті та
здоров’я
критеріїв
встановлення
інвалідності
та отримання
реабілітаційн
их засобів і
послуг
людьми з
інвалідністю

Жодних кроків на
імплементацію
результату не
було здійснено.
Водночас, урядом
не
впроваджуються
кроки із
вирішення
проблем
встановлення
інвалідності
цивільним особам,
що постраждали
внаслідок АТО.
Рекомендації.
1. Доповнити
очікуваний
результат плану
дій заходом
пов’язаним із
внесення змін до
нормативних
актів, що
визначають
причини
інвалідності.
Зокрема, серед
причин
інвалідності слід
зазначити травма,
контузія чи
поранення
внаслідок АТО.

1) розроблення та
2016 рік
подання на розгляд
Кабінету Міністрів
України проекту
акта Кабінету
Міністрів України
щодо затвердження
плану заходів
стосовно
приведення
критеріїв
встановлення
інвалідності та
отримання
реабілітаційних
засобів і послуг
людьми з
інвалідністю у
відповідність з
Міжнародною
класифікацією
функціонування,
обмежень
життєдіяльності та
здоров’я

МОЗ
Не виконано.
МОН
Незважаючи на те, що відповідними заходами було передбачено у 2016 році розроблення та подання на
Мінсоцполітики розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта КМУ щодо затвердження плану заходів стосовно
приведення критеріїв встановлення інвалідності та отримання реабілітаційних засобів і послуг людьми з
інвалідністю у відповідність із Міжнародною класифікацією функціонування, обмежень життєдіяльності та
здоров’я, інформація стосовно цієї роботи не надана.
Водночас, актуальними залишаються проблеми при встановленні груп інвалідності, її переогляд. Більш
того, виникають перешкоди при доведенні причинного зв’язку інвалідності цивільнопостраждалими особами,
за наслідками АТО.

64.
Створення
рівного
доступу до
високоякісної
медикосоціальної
допомоги
наркозалежни
м особам,

На жаль, за
відсутності
інформації, яка б
свідчила про
виконання заходів
Плану дій,
імплементацію
очікуваного
результату
оцінити не

1) розроблення
законопроекту про
внесення змін до
Законів України
“Про охорону прав
на винаходи і
корисні моделі”,
“Про лікарські
засоби”, проекту
акта про внесення

МОЗ
Мінекономрозви
тку

IV
квартал
2015 р.
— IV
квартал
2016 р.

Інформація, яка б свідчила про виконання заходу відсутня.
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людям, які
можливо.
живуть з ВІЛ,
особам,
хворим на
туберкульоз
та інші
соціально
небезпечні
захворювання

65.
Упровадженн
я заходів
щодо
попередженн
я поширення
психічних та
інтелектуальн
их розладів,
забезпечення
надання
відповідної
допомоги

Із стриманим
оптимізмом
можна сприйняти
прийняття у
першому читанні
законопроекту
щодо надання
психіатричної
допомоги, яким
вносяться зміни
до низки
законодавчих
актів. Водночас,
Міністерствамивиконавцями
заходів плану дій
практично не
вживались кроки

змін до постанови
Кабінету Міністрів
України від 4
грудня 2013 р. №
877 “Про
затвердження
Порядку надання
Кабінетом
Міністрів України
дозволу на
використання
запатентованого
винаходу (корисної
моделі), що
стосується
лікарського засобу”
з метою повного
використання
Україною гнучких
положень Угоди
ТРІПС Світової
організації торгівлі
та максимального
зменшення
негативного впливу
так званих ТРІПСплюс положень для
забезпечення
доступності
основних
лікарських засобів
1) розроблення та
подання на розгляд
Кабінету Міністрів
України
законопроекту про
внесення змін до
Закону України
“Про психіатричну
допомогу” з метою
підвищення рівня
захисту прав осіб,
які мають психічні
розлади, у тому
числі розумову
відсталість

2016 рік

МОЗ

У стані виконання.
Позитивним виглядає прийняття у першому читанні 5 жовтня 2016 року Верховною Радою України
Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів щодо надання психіатричної допомоги", яким
передбачено внесення змін до Закону України "Про психіатричну допомогу", Основ законодавства про
охорону здоров'я, Закону України "Про пенсійне забезпечення", Цивільного кодексу України, Цивільного
процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу
України, Кримінально-виконавчого кодексу України з метою забезпечення прав недієздатних осіб та осіб з
обмеженими можливостями.
Рекомендації
Під час супроводження до другого читання проекту Закону (реєстр № 4449) «про внесення змін до
законодавчих актів щодо надання психіатричної допомоги» внести необхідні доповнення в частині
приведення законодавства у відповідність із міжнародними стандартами забезпечення прав осіб із
психосоціальними та інтелектуальними порушеннями.

2) проведення
кампанії з питань
пропаганди

2016—
2017
роки

МОЗ
МОН

Не виконано.
На жаль, системної роботи Міністерствами-виконавцями на досягнення результатів заходу не
проводилось. Більше того, за окремими винятками в уряді продовжує домінувати стигматизацій на парадигма
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на імплементацію
очікуваного
результату.

психічного
здоров’я,
консультування з
питань психічного
здоров’я в системі
первинної медичної
допомоги в
навчальних
закладах та громаді

щодо осіб із психосоціальними та інтелектуальними порушеннями. Відповідна інформаційна кампанія
здійснюється лише неурядовими організаціями.

Забезпечення прав дитини
Актуальною є проблема відсутності єдиної системи реалізації та захисту прав дітей в Україні, неналежне врахування кращих інтересів та думки дитини при прийнятті рішень, які її
стосуються.
створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини та ефективної системи забезпечення реалізації її прав;
удосконалення державного механізму 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
Найменуванн Оцінка досягнення Найменування
я очікуваного очікуваного
заходу
результату
результату
66.
Створення
ефективної
системи
охорони
дитинства

Не виконання
заходів Плану дій
свідчить про
відсутність
прогресу у
досягненні
очікуваного
результату.
Водночас, подана
виконавцями
інформація не
вповні відповідає
піднятим
заходами
проблемам

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

3) передбачення
II
модулів за
квартал
тематикою:
2016 р.
"Забезпечення прав
дитини" під час
розроблення
навчальних програм
підготовки фахівців
у вищих навчальних
закладах незалежно
від форми власності
та підпорядкування,
у тому числі вищих
навчальних
закладів, які входять
до системи
підготовки,
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
державних
службовців і
посадових осіб
місцевого
самоврядування

МОН
інші центральні
органи
виконавчої
влади, яким
підпорядковані
навчальні
заклади

Моніторинг виконання

Виконано частково.
За інформацією Міністерства освіти і науки, висвітлення питань щодо забезпечення прав дитини
передбачено програмами окремих дисциплін при підготовці кадрів у вищих навчальних закладах
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України за спеціальностями 081 «Право», 082 «Міжнародне
право», а також спеціальностями галузі знань 01 «Освіта». Оновлення програм відповідних дисциплін
здійснюється систематично з урахуванням зміни законодавчої і нормативно-правової бази.
На жаль, відповідь виконавцем дана не по суті, оскільки мова повинна йти у першу чергу про ВНЗ,
які готують фахівців за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».
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67.
Створення
умов для
самовиражен
ня та
розвитку
дитини

Подана урядом
інформація має
небагато
спільного із
піднятими у
заходах
проблемами.
Тому, говорити
про
імплементацію
очікуваного
результату не
доводиться.

68.
Обережний
Забезпечення оптимізм щодо
запобігання
зрушень у

25

8) утворення
I квартал
робочої групи за
2016 р.
участю неурядових
громадських
організацій щодо
внесення змін до
критеріїв оцінки
ефективності
діяльності місцевих
держадміністрацій
шляхом доповнення
їх питаннями
захисту прав дитини

Мінсоцполітики
Мін’юст
благодійний
фонд “Зміни
одне життя —
Україна” (за
згодою)

1) вжиття на
виконання Закону
України "Про
приватизацію
державного майна"
місцевими органами
виконавчої влади та
органами місцевого
самоврядування
дієвих заходів для
повернення
незаконно
відчужених об'єктів
соціальної
інфраструктури
(дошкільних
навчальних
закладів, будинків
культури тощо)
збільшення частки
соціальної
інфраструктури у
вимогах до
забудовників для
задоволення
соціально
культурних потреб
територіальної
громади з
урахуванням
кількості дітей

IV
квартал
2015 р. IV
квартал
2020 р.

міські та обласні
Не виконано.
держадміністрац
У зведеному звіті відсутня інформація, яка б свідчила про заходи із повернення дитячих закладів,
ії
що були приватизовані. Крім того, виконавцями заходу не надано жодних повідомлень стосовно
Мінмолодьспорт включення до інвестиційних умов для забудовників збільшення частки об’єктів соціальної
інфраструктури дитячих дошкільних закладів..

2) розроблення та
подання на розгляд
Кабінету Міністрів

IV
квартал
2016 р.

Мінсоцполітики
МОН

БФ «Зміни одне життя - Україна»/ Лебедєв Л.

Не виконано.
Міністерство соціальної політики на початку 2016 року повідомляло, що зазначений захід
розглядатиметься на засіданні робочої групи із проекту ЗУ «Про Загальнодержавну програму
«Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року» та
нормативно-правових актів у сфері захисту прав дитини, проте за весь рік засідання робочої групи так і
не відбулось. Разом з тим, відсутність додаткової інформації не дозволяє говорити про виконання
заходу.25

Виконано частково.
07.10.2016 набрав чинності Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
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соціальному
сирітству та
інституціаліз
ації дітей

досягненні
результату додає
прийняття
законодавчих
актів щодо
наставництва та
Постанови КМУ
стосовно
підтримки дітей,
які розлучені із
сім’єю та не є
громадянами
України. Однак.
імплементація
вищевказаного
Закону, як і не
можливість
оцінити
прийнятий урядом
нормативний акт,
змушує відкласти
категоричну
оцінку
досягнутого
прогресу.
Посилює сумніви
тривале
опрацювання
Наказу
Мінсоцполітики
щодо
представництва
інтересів дитини.

України змін до
законодавства щодо
наставництва над
дітьми сиротами,
дітьми,
позбавленими
батьківського
піклування, які
виховуються в
інтернатних
закладах, з метою їх
соціалізації та
підготовки до
самостійного життя

піклування” щодо наставництва». У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України зобов’язаний у
шестимісячний строк з дня набрання чинності цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність, насамперед затвердити положення про наставництво, типовий договір про наставництво.
Проте на даний час Кабінетом Міністрів України не затверджені положення та типовий договір про
наставництво, що у свою чергу унеможливлює практичне застосування норм вказаного Закону.

4) розроблення та
III
запровадження
квартал
навчальних модулів 2016 р.
та програм
підготовки
спеціалістів за
фахом “соціальна
робота”,
“соціальний
працівник” щодо
роботи з сім’ями,
які опинилися у
складних життєвих
обставинах

МОН
Мінсоцполітики

6) розроблення
IV
відповідних змін до квартал
законодавства у
2015 р.
частині уніфікації та
приведення у
відповідність
статусів “дитини,
розлученої із
сім’єю” та “дитини,
позбавленої
батьківського
піклування”, як
результат —
поширення гарантії
соціальної допомоги
на дітей-біженців та
дітей, які визнані
особами, які
потребують
додаткового захисту

Кабінет
У стані виконання.
За інформаційним повідомленням «Урядового порталу», 16 листопада 2016 року прийнято
Міністрів
постанову
Кабінету Міністрів України „Про особливості соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю,
України
які не є громадянами України”, якою передбачено надання дитині розлученій із сім’єю статусу «дитини,
Мінсоцполітики
позбавленої батьківського піклування та відповідної державної підтримки. Однак, оцінити вплив
затвердженого документа на вирішення проблеми до його опублікування не має змоги. .
Рекомендації
У зв’язку із дублюванням із заходами 70.9 133.3 узгодити їх об’єднання.

7) розроблення
відомчого

I квартал Мінсоцполітики
2016 р.

У стані виконання.
За узагальненою інформацією, наданою Міністерством юстиції за ІІІ квартал 2016 року,
запроваджено навчальні модулі та програми щодо роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих
обставинах. Проте вказано лише Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який
здійснює підготовку спеціалістів за фахом «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «соціальна
реабілітація».
У зв’язку з тим, що не вказано загальну кількість вищих навчальних закладів, в яких запроваджено
вказані модулі і програми. не можливо оцінити стан виконання цього заходу в цілому по країні.
Рекомендації
З метою оцінки виконання заходу виконавця слід надати інформацію у розрізі усіх вищих
навчальних закладів, де введено відповідні програми.

Не виконано.
Міністерством соціальної політики України розроблений проект наказу „Про затвердження
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нормативноправового акта
щодо застосування
законодавства з
питань
представництва
інтересів дітей без
супроводу батьків
або осіб, які їх
замінюють

Мін’юст
МОН
МОЗ
МВС

Методичних рекомендацій щодо застосування законодавства з питань представництва інтересів дітей без
супроводу батьків або осіб, які їх замінюють”. Проте Мін’юстом 18.10.2016 надано висновок про
необхідність його доопрацювання.

69.
Забезпечення
врахування
кращих
інтересів та
думки дитини
(відповідно до
її віку та рівня
розвитку) під
час прийняття
рішень, що
стосуються
дитини

Визначення у
законодавстві
поняття
«Забезпечення
найкращих
інтересів дитини»
дозволяє говорити
про прогрес у
досягненні
очікуваного
результату.

1) внесення змін до IV
Закону України “Про квартал
охорону дитинства” 2016 р.
щодо поняття
“забезпечення
найкращих інтересів
дитини”

Мінсоцполітики,
Виконано.
МОН
Прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
МОЗ
соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми”, в якому, зокрема, визначено поняття “забезпечення
найкращих інтересів дитини”.

70.
Створення
умов для
розвитку і
виховання
дітей у сім'ях
або в умовах,
максимально
наближених
до сімейних,
здійснення
реформуванн
я інтернатних
закладів та
проводиться
їх поступова
ліквідація

Відсутні заходи,
спрямовані на
досягнення
результату в
частині створення
умов для розвитку
і виховання дітей
у сім'ях або в
умовах,
максимально
наближених до
сімейних.
У зв'язку з цим
План дій
потребує
перегляду.

1) запровадження
2016 мінімального
2020
базового комплексу роки
соціальних послуг
для вразливих сімей
з дітьми на рівні
громад шляхом
запровадження
посади фахівця із
соціальної роботи
для виявлення
вразливих категорій
сімей/осіб та
організації надання
соціальних послуг

органи
У стані виконання.
місцевого
У звіті за ІІІ квартал інформація щодо виконання цього заходу не узагальнена по країні в цілому, вказані
самоврядування розрізнені дані лише по чотирьох областях та одному із районів м. Києва. Зробити оцінку ситуації із
(за згодою)
оприлюдненої інформації неможливо.

2) проведення
2016 аналізу причин
2020
влаштування дітей роки
до інтернатних
установ щодо
відповідності
найкращим
інтересам дитини та
розроблено плани
трансформації
інтернатних
закладів, розвитку

Мінсоцполітики
Мінфін
МОН
МОЗ
місцеві органи
виконавчої
влади, органи
місцевого
самоврядування
(за згодою)

У стані виконання.
За інформацією Мінсоцполітики, запроваджено щоквартальний збір, узагальнення та аналіз інформації
про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, а також дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, від
обласних та Київської міської державних адміністрацій.
Крім того, відповідно до Стратегії партнерства Міжнародного банку реконструкції та розвитку
Мінсоцполітики ініційовано реалізацію проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення
України”, одним із компонентів якого є трансформація та перепрофілювання закладів стаціонарного
перебування дітей з метою забезпечення виховання кожної дитини у сім’ї.
Також при Мінсоцполітики утворено міжвідомчу консультаційно-дорадчу робочу групу з питань
координації та моніторингу реформування дитячих інтернатних закладів з метою координації питань,
пов’язаних із реформуванням дитячих інтернатних закладів.
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послуг та
реінтеграції дітей в
сімейне середовище
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3) забезпечення
співпраці органів
виконавчої влади у
рамках виконання
благодійної
програми "Зміни
одне життя" у
частині створення
відеосюжетів за
участю дітей-сиріт
та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, і
розміщення аудіо-,
відеороликів
соціальної реклами
з метою
забезпечення прав
дітей на сімейне
виховання

IV
квартал
2015 р. IV
квартал
2020 р.

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська
держадміністрац
ії
Держкомтелерад
іо
благодійний
фонд "Зміни
одне життя Україна" (за
згодою)

4) розроблення
методики
дистанційного
навчання (онлайнвебінарів) для
усиновлювачів,
опікунів,
піклувальників,
прийомних батьків,
батьків-вихователів
та кандидатів з
метою розвитку
сімейних форм
виховання дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

IV
квартал
2015 р. IV
квартал
2020 р.

Мінсоцполітики
У стані виконання
місцеві
БФ “Зміни одне життя - Україна” у жовтні 2016 року розробив проект програми дистанційного навчання
держадміністрац прийомних батьків та потенційних кандидатів та проект тренінгу для працівників служб у справах дітей та
ії
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, та надіслав для обговорення у Мінсоцполітики. 27
благодійний
фонд "Зміни
одне життя Україна" (за
згодою)

6) удосконалення
системи збору
даних для

IV
квартал
2016 р.

Мінсоцполітики
Виконано у звітному періоді.
МОН
Внесено зміни до форм державної статистичної звітності (1 ОПС), а саме додано розділ щодо
МОЗ
внутрішньо переміщених дітей.

БФ «Зміни одне життя - Україна»/ Лебедєв Л.
БФ «Зміни одне життя - Україна»/ Лебедєв Л.

У стані виконання
З метою забезпечення як найбільшого поширення інформації про дітей, які чекають на своїх батьків,
26.08.2016 Мінсоцполітики підписано договір з БФ „Розвиток України” та 17.08.2016 з ВГО „Магнолія”.
Наразі знято 2000 відеоанкет дітей. Більшість відеоанкет – у Донецькій області (491 шт.). Відеоролики зняли
на всіх дітей у таких областях: Волинська, Сумська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська,
Чернігівська, Херсонська, Чернівецька, області та м. Київ.
Станом на 30.11.2016 року створення фото- та відеоматеріалів за участю дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, відбувається у всіх областях Україні, окрім Полтавської області, яка
не вбачає у цьому заході необхідності.
Наприкінці 2016 року Мінсоцполітики надало відкритий доступ до інформації про дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з Банку даних “Діти”, але фотокартки та інформація про дітей
потребують ретельної перевірки та корегування. Всі відзняті відеоматеріали за участю дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, будуть добавлені до Банку даних сайту Мінсоцполітики. 26
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71.
Упровадженн
я послуг, що
базуються на

На жаль, ступінь
виконання заходів
не дозволяє
говорити про

визначення переліку — IV
та масштабу потреб квартал
дітей та їх сімей
2020 р.
шляхом внесення
змін до форм
державної
статистичної
звітності та
критеріїв оцінки
роботи місцевих
держадміністрацій

Мін’юст
Держстат

9) розроблення
IV
відповідних змін до квартал
законодавства,
2015 р.
якими
передбачається
можливість
призначення
законного
представника
розлученим із
сім’єю дітям, яких
виявлено не на
кордоні з Україною,
а також вже на
території України

Кабінет
У стані виконання.
За інформаційним повідомленням «Урядового порталу», 16 листопада 2016 року прийнято постанову
Міністрів
Кабінету
Міністрів України „Про особливості соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, які не є
України
громадянами України”, якою передбачено надання дитині розлученій із сім’єю статусу «дитини, позбавленої
Мінсоцполітики
батьківського піклування та відповідної державної підтримки. Однак, оцінити вплив затвердженого
документа на вирішення проблеми до його опублікування не має змоги. .
Рекомендації
У зв’язку із дублюванням із заходами 68.6 133.3 узгодити їх об’єднання.

11) затвердження
IV
Національної
квартал
програми
2017 р.
впровадження
деінституціалізації
на період до
2025 року, що
містить чіткі
завдання з
визначенням строку
та необхідних
ресурсів для
проведення
поетапної реформи,
спрямованої на
відмову від
виховання дітей в
інституціях та
розвиток послуг з
підтримки сімей з
дітьми на місцях

Мінсоцполітики
У стані виконання.
Термін виконання цього заходу – IV квартал 2017 р. Відповідно до розпорядження Президента України
МОН
від
25.12.2015
№ 818 затверджено склад робочої групи з питань реформування системи інституційного
МОЗ
догляду та виховання дітей, якою опрацьовується питання щодо затвердження Національної програми
облдержадмініст
впровадження деінституціалізації на період до 2025 року.
рації
13.10.2016 було презентовано проект Стратегії деінституціалізації (2017-2030 роки).
представництво
благодійної
організації
“Надія і житло
для дітей” в
Україні (за
згодою)
інші громадські
організації (за
згодою)

2) підготовка та
III
внесення на розгляд квартал
Кабінету Міністрів 2016 р.
України проекту

Мін’юст
Не виконано.
МВС
Концепцією розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схваленої Указом Президента
малі та середні України від 24 травня 2011 р. № 597, передбачено, що її реалізація має проходити протягом 2011-2016 років.
підприємства (за
Крім того, підпунктами 1, 2 пункту 74 Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини

99
дружньому
підході до
дитини,
насамперед
медичних,
соціальних,
юридичних

досягнення
результату.
Виняток
становить хіба
функціонування
Національної
дитячої
телефонної
«гарячої лінії» для
дітей,
регулювання
діяльності якої
теж викликає
занепокоєння.

акта щодо внесення
змін до Концепції
розвитку
кримінальної
юстиції щодо
неповнолітніх в
Україні, схваленої
Указом Президента
України від
24 травня 2011 р. №
597, та плану
заходів щодо
реалізації Концепції
реформування
кримінальної
юстиції України,
затвердженого
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 27
серпня 2008 р. №
1153, у частині
забезпечення
принципу поваги до
поглядів та думок
дитини

згодою)

передбачено розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про кримінальну
юстицію щодо неповнолітніх та визначення у процесуальному законодавстві спеціальних процедур
здійснення правосуддя щодо неповнолітніх, законопроекту про ювенальну юстицію та поновлення
понятійного апарату системи правосуддя щодо дітей з врахуванням міжнародних стандартів забезпечення
розбудови системи ювенальної юстиції в України.
Рекомендації: доцільним буде вилучити підпункт 2 пункту 71 Плану, а підпункти 1, 2 пункту 74
узгодити між собою, що дасть можливість уникнути дублювання.

3) розроблення
II
законопроекту щодо квартал
внесення змін до
2016 р.
статті 64 Основ
законодавства
України про
охорону здоров'я
стосовно
збільшення віку
дитини, з якою мати
або інший член сім'ї
можуть перебувати
під час
стаціонарного
лікування в закладі
охорони здоров'я, з
урахуванням
психологічного
стану дитини

МОЗ
Мінсоцполітики

Не виконано.
У звіті за ІІІ квартал відсутня інформація про виконання цього заходу. Водночас до статті 64 Основ
законодавства України про охорону здоров'я останні зміни вносились у 2011 році.

5) сприяння
функціонуванню
національної
дитячої "гарячої

Мінсоцполітики
Виконано у звітному періоді.
міжнародний
У звіті Мін'юсту за ІІІ квартал 2016 року зазначено, що Міжнародний правозахисний центр “Ла Страдажіночий
Україна” забезпечує функціонування національної дитячої "гарячої лінії". Проте відсутня інформація про
правозахисний
нормативне врегулювання статусу національної дитячої "гарячої лінії", які зобов'язання мають суб'єкти,

постійно
починаю
чи з IV
кварталу

100
лінії"

2015 р.

I квартал МОЗ
Виконано.
2016 р.
Харківська,
Міністерством охорони здоров’я України підготовлений та поданий на розгляд до Кабінету Міністрів
Одеська,
України проект розпорядження «Деякі питання реалізації пілотних проектів стосовно впровадження практики
Львівська та
надання послуг раннього втручання для дітей».
Закарпатська
облдержадмініст
рації

73.
Запроваджен
ня та
забезпечення
функціонуван
ня системи
послуг
раннього
втручання з
метою
створення
сприятливих
умов
життєдіяльно
сті для дітей,
які мають
порушення
розвитку,
підтримки
сімей, в яких
вони
виховуються,
запобігання
відмовам
батьків від
дітей, які
мають
порушення
розвитку,
інвалідизації
дитячого
населення

На жаль,
підготовка
Розпорядження
КМУ щодо
пілотних проектів
послуги раннього
втручання не
дозволяє говорити
про досягнутий
прогрес у
виконанні заходів

1) розроблення та
подання на розгляд
Кабінету Міністрів
України проекту
нормативноправового акта
щодо реалізації
пілотного проекту
стосовно
впровадження
практики надання
послуг раннього
втручання

77.
Зменшення
кількості
дітей - жертв
насильства та
всіх форм
експлуатації,
а також дітей,
які
перебувають
у конфлікті із
законом

Можна привітати
проведене
дослідження щодо
сексуального
насильства та
сексуальної
експлуатації
стосовно дітей.
Позитивним є й
підготовлений
проект закону,
яким передбачено
встановлення

1) приведення
III
законодавства з
квартал
питань захисту
2016 р.
дітей у
відповідність з
вимогами положень
Факультативного
протоколу щодо
торгівлі дітьми,
дитячої проституції
і дитячої
порнографії,
Конвенції Ради

центр "Ла
відповідальні за виконання пункту заходів, який механізм взаємодії між ними при реалізації пункту заходів.
Страда-Україна"
Рекомендації: потребують врегулювання взаємовідносини між суб'єктами виконання пункту плану
(за згодою)
заходів в частині статусу "гарячої лінії", взаємоінформування, механізмів реагування на повідомлення, що
надходять на "гарячу лінію" тощо.

МВС
У стані виконання.
Мінсоцполітики
У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального
Мін’юст
кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації» (реєстр. №
2016), яким передбачено встановлення мінімального віку статевого повноліття.
Законопроект був включений 03.11.2016 до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради
України, проте не був розглянутий.
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мінімального віку
статевого
повноліття.
Водночас, не
можливість
оцінити введення
статистичних
показників щодо
ювенальної
превенції, не
дозволяє говорити
про досягнення
значного прогресу
в імплементації
очікуваного
результату.

Європи про захист
дітей від
сексуальної
експлуатації та
сексуального
насильства,
Європейської
соціальної хартії
(переглянутої),
зокрема щодо
встановлення
мінімального віку
статевої зрілості
2) запровадження
III
єдиної статистичної квартал
звітності з питань
2016 р.
насильства,
жорстокого
поводження,
експлуатації дітей
та внесення змін до
Єдиного реєстру
досудових
розслідувань щодо
внесення окремої
інформації про
злочини, вчинені
стосовно дітей,
включаючи
інформацію про
людей з
інвалідністю

Кабінет
Виконано.
Міністрів
За інформацією, наведеною у звіті Мін'юсту за ІІІ квартал 2016 року розроблено звіт форми 1-АВН
України
«Про окремі показники роботи підрозділів превентивної діяльності в ювенальній превенції».
МВС
Проте ознайомитися із вказаною формою неможливо, що не дає підстав оцінити якість запровадження
Мінсоцполітики статистичної звітності з цього питання.
МОЗ
заінтересовані
органи
державної влади

3) проведення
досліджень щодо
сексуального
насильства та
сексуальної
експлуатації
стосовно дітей

Мінсоцполітики
Виконано.
МОН
Мінсоцполітики у співпраці з громадською організацією „Ла Страда - Україна” та Українським
МВС
інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка було організовано проведення дослідження щодо
міжнародний
сексуального насильства та сексуальної експлуатації стосовно дітей.
жіночий
правозахисний
центр "Ла
Страда-Україна"
(за згодою)

II
квартал
2016 р.

Забезпечення права на освіту
На сьогодні невирішеними є питання забезпечення належного рівня доступу до освіти, її якості та конкурентоспроможності в нових економічних і соціокультурних умовах.
Стратегічна мета:
Забезпечення гарантованого доступу до якісної і конкурентної освіти, створення ефективної системи забезпечення всебічного розвитку людини відповідно до її індивідуальних
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здібностей та потреб
Найменуванн Оцінка досягнення Найменування
я очікуваного очікуваного
заходу
результату
результату

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

Міністерством
освіти і науки
України не
вживаються
заходи щодо
належного
виконання Плану
дій. Так, із
чотирьох завдань,
виконання яких
передбачалося
протягом І-ІІІ
кварталів 2016
року, жодне не
виконано.
Крім того,
інформація,
подана у звіті,
свідчить про
формальний
підхід до
реалізації Плану
заходів з реалізації
Національної
стратегії у сфері
83.
прав людини на
Упровадженн період до 2020
я
року,
інклюзивного затвердженого
навчання для розпорядженням
Кабінету
можливості
Міністрів України
реалізації
людьми з
від 23 листопада
інвалідністю 2015 р. № 1393-р.
Очевидним є те,
права на
що Міністерство
освіту
не аналізує
отриману від
регіонів
інформацію з
метою з’ясування
об’єктивної
ситуації по країні
в цілому та
пошуку шляхів

1) розроблення та
затвердження
порядку реалізації
положень Закону
України “Про
освiту” щодо
цільового
використання
навчальних
закладів, які
закривають, з
визначенням
контрольного
механізму

III
квартал
2016 р.

МОН
Мінсоцполітики
Мінфін
облдержадмініст
рації

Не виконано
У звіті зазначено, що обласними державними адміністраціями розроблені та затверджені відповідні
плани оптимізації мережі закладів освіти, які враховують освітні запити територіальної громади,
забезпечують ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів. Проте
Натомість Планом дій було передбачено необхідність розроблення та затвердження Міністерством
освіти і науки, Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів відповідного порядку.

2) сприяння
відкриттю і
розвитку доступних
дитячих центрів,
експериментальнопедагогічних
майданчиків,
центрів розвитку
дітей з особливими
потребами

постійно
починаю
чи з II
кварталу
2016 р.

МОН
Мінсоцполітики
Мінфін
облдержадмініст
рації

Не виконано
На виконання цього підпункту надана інформація, що по суті не відображає реального стану ситуації
щодо доступності дитячих центрів, центрів розвитку дітей тощо для дітей з особливими освітніми
потребами, в тому числі для дітей з інвалідністю.

МОН

У стані виконання.
У своєму звіті Міністерство посилається на те, що навчання студентів з інвалідністю у вищих
навчальних закладах України базується на основі створення вищими навчальними закладами спеціальних
навчально-реабілітаційних умов та системи комплексного супроводу. Зазначені норми передбачено новим
Законом України «Про вищу освіту», прийнятим 1 липня 2014 року № 1556-VII
Водночас на сайті Верховної Ради України є інформація про законопроект «Про освіту» (реєстраційний
№ 3491-д від 04.04.2016). поданий народними депутатами, який 06.10.2016 прийнято в першому читанні.
Зокрема, статтями 16 і 17 цього законопроекту закріплені права осіб з особливими освітніми потребами.
Статтею 17 визначено умови здобуття інклюзивною освіти дітьми з інвалідністю, в тому числі щодо
забезпечення допоміжних засобів навчання, приведення будівель шкіл у відповідність із універсальним
дизайном та забезпеченням відповідно потребам розумного пристосування.

81.
Забезпечення
відповідності
мережі
дошкільних,
загальноосвіт
ніх,
позашкільних
навчальних
закладів
потребам
територіальн
их громад

2) розроблення та
2016 рік
подання на розгляд
Кабінету Міністрів
України
законопроекту про
внесення змін до
Законів України
“Про освіту”, “Про
дошкільну освіту”,
“Про загальну
середню освіту”,
“Про позашкільну
освіту”, “Про
професійнотехнічну освіту” та
“Про вищу освіту”
щодо упровадження
інклюзивного
навчання для
можливості

Моніторинг виконання
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вирішення
проблемних
питань.

реалізації особами з
особливими
освітніми
потребами права на
Єдиним винятком, освіту
що може свідчити
4) здійснення
про певні
обстеження
зрушення у
державних і
забезпеченні
комунальних
права на освіту
навчальних закладів
дітей з
на предмет їх
інвалідністю є
відповідності
прийнятий у
державним
першому читанні
будівельним
проект Закону
нормам в частині
«Про освіту»,
доступності для
статтею 17 якого
маломобільних груп
декларовано
населення, у тому
умови
числі осіб з
забезпечення
інвалідністю з
інклюзивного
порушеннями зору,
навчання.
слуху та опорнорухового апарату
(ДБН В.2.2-17:2006,
ДСТУ-Н Б В.2.231:2011 та ДСТУ Б
ISO 21542:2013);
складення
вичерпного
переліку необхідних
робіт за
результатами
проведеного
обстеження;
розроблення
механізму та
поквартального
плану-графіка
здійснення
реконструкції та
проведення ремонту
будівель згаданих
закладів з
урахуванням
відповідних вимог
зазначених
будівельних норм

до 2020
року, але
не менш
як 20
відсотків
державни
хі
комуналь
них
органів
управлін
ня
освітою і
навчальн
их
закладів
на рік в
одному
регіоні

МОН
Ризик неналежного виконання заходу.
інші центральні
Інформація щодо виконання цих заходів у Вінницькій області свідчить про не розуміння на місцевому
органи
рівні проблематики поставлених завдань, передбачених Планом дій.
виконавчої влади
Слід також зазначити, що надано звіт стосовно виконання цього підпункту лише двома областями
місцеві
(Тернопільська та Херсонська) та м. Чернівці.
держадміністраці
Тому об’єктивну оцінку ситуації в цілому здійснити неможливо.
ї
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Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини
Загальний рівень правових знань є незадовільним, оскільки існуючі програми правової освіти не відповідають потребам суспільства та викликам сьогодення. Недостатній рівень
обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, щодо міжнародних стандартів у сфері прав людини призводить до ігнорування цих прав та, як наслідок, порушення принципу
верховенства права.
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
Найменуванн Оцінка досягнення Найменування
я очікуваного очікуваного
заходу
результату
результату
84.
Розроблення
у співпраці з
міжнародним
и
організаціями
, в тому числі
неурядовими,
та
затвердження
загальнодерж
авної
програми з
освіти у сфері
прав людини,
що містить
чітку систему
моніторингу
та оцінки її
виконання

Нажаль, динаміка
поданої
Міністерством
освіти і науки
інформації в
продовж ІІІ
звітних періодів
не є свідченням
особливого
просування у
напрямі
розроблення та
затвердження
загальнодержавної
програми освіти у
сфері прав
людини.
Складається
враження, що
діяльність
виконавця
обмежується
низкою публічних
заходів,
необхідність яких
не може ставитись
під сумнів.
Водночас, не є
зрозумілим чи
працюватиме
робоча група
створена у межах
удосконалення
розвитку
юридичної освіти
над розробкою
програми освіти у
галузі прав

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

1) забезпечення
2016 рік
утворення та
провадження
діяльності
міжвідомчої робочої
групи з розроблення
загальнодержавної
програми з освіти у
сфері прав людини

2) підготовка
проекту
Загальнодержавної
програми з освіти у
сфері прав людини

2016—
2017 р

МОН
Мін’юст
інші центральні
органи виконавчої
влади
міжнародні
організації, в тому
числі неурядові
(за згодою)

Моніторинг виконання

У стані виконання.
Міністерством освіти розпочато роботу з метою створення робочої групи з розроблення
загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини.
На етапі проведення публічних заходів із виконання
Плану дій, МОН забезпечується широке залучення представників центральних органів виконавчої
влади, керівників вищих навчальних закладів, Громадської ради при Міністерстві освіти і науки та інших
громадських організацій для проведення узгоджуваних нарад, круглих столів щодо вирішення проблемних
аспектів дотримання прав людини під час освітнього процесу, формування практичних рекомендацій
стосовно удосконалення законодавства, його адаптації (у сфері вищої освіти) до законодавства
Європейського Союзу та з метою надання пропозицій із утворення робочої групи з питань реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020, а саме:
відбулися засідання рад ректорів вищих навчальних ІІІ-ІV рівнів акредитації щодо тенденцій
розвитку вищої освіти в сучасному світі та забезпечення прав студентства:
03 лютого 2016 року – у місті Чернівці;
16 лютого 2016 року – у місті Харків;
16 березня 2016 року – у місті Львів.
17 лютого 2016 року проведено узгоджувальну нараду з представниками заінтересованих
центральних органів виконавчої влади щодо необхідності погодження проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження порядку та умов надання деяким категоріям громадян державної
цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».
24 березня 2016 року відбулися загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів, де були
обговорені зазначені питання та актуальні проблеми діяльності вищої школи в умовах імплементації
Закону України «Про вищу освіту» і перспективи інтеграції вищої освіти у європейський простір.
24 березня 2016 року відбулося перше засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів України,
які тимчасово переміщені з зони проведення антитерористичної операції. Під час якого було відзначено
прийняття Закону України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (щодо забезпечення
права на здобуття освіти) та запропоновано представників до складу робочої групи.
Також, для представників інститутів підвищення педагогічної освіти проведено вебінар з питань
запобігання насильства під час освітнього процесу.
МОН підготовлено проект наказу про створення робочої групи із зазначеного питання, який наразі
проходить процедуру остаточного узгодження щодо її складу.
У стані виконання.
На час підготовки Звіту, МОН не затверджено Наказ про створення Робочої групи із розробки
програми. Більше того, із інформації Міністерства, в тому числі відповіді на додатковий запит, є не
зрозумілим, на яких засадах робоча група формуватиметься. Аналіз проведених МОН публічних заходів
не дає можливості визначити, у який спосіб Міністерство залучатиме міжнародні організації та неурядові
організації, що не є членами громадських рад МОН.
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людини.

Разом з тим, в рамках проекту «Нова українська школа» за ініціативи МОН України створено робочу
групу з розроблення проекту Державного стандарту початкової загальної освіти, в межах роботи якої
заплановано розробку в т.ч. стандартів правової освіти учнів/учениць. На сьогодні проведено низку
семінарів-нарад учасників робочої групи за участі представників МОН України. Детальніший план роботи
робочої групи на сайті - http://nus.org.ua/pro-proekt/
Відповідно виконання всіх підпунктів зазначених пунктів Національної стратегії залежить від
розробки зазначеного Державного стандарту.28
4) проведення
I квартал
публічних заходів
2016 р.
на етапі
розроблення
зазначеного плану з
метою широкого
залучення
заінтересованих
сторін до процесу
5) розроблення та
затвердження
Національного
плану дій

85.
Включення
до
навчальних
програм
загальноосвіт
ніх,
професійно-

28

За поодинокими
винятками (курс
«Права людини» у
Національній
академії
Державної
прикордонної
служби),

Див пп 1

III
квартал
2016 р.

У стані виконання.
МОН спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні, за участю низки громадських організацій
було проведено нараду щодо рекомендацій з реалізації Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав
людини. Нараду проведено із залученням представників педагогічної громадськості всіх регіонів України
у місті Ужгороді, 14 липня 2016 року.
У загальноосвітніх навчальних закладах України впроваджується Всеукраїнська програма освіти для
демократичного громадянства «Демократична школа», що розроблена Міністерством освіти і науки
України, Радою Європи та Європейським Центром імені Вергеланда. Метою програми є підтримка реформ
із демократизації у сфері середньої освіти в Україні, впровадження освіти з демократичного громадянства
та прав людини.
Стосовно підготовки ефективного та якісного нормативно-правового акту щодо захисту прав людини
та з метою вдосконалення правових та організаційних засад розвитку юридичної освіти, Міністерством
освіти і науки України прийнято наказ від 05.07.2016 № 787 «Про утворення робочої групи з розроблення
Концепції розвитку юридичної освіти в Україні». Після проведення декількох засідань робочою групою
визначені основні завдання реформування юридичної освіти та основні проблеми щодо захисту прав
людини.
Зокрема, 14 вересня 2016 року Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством юстиції
України, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні і проекту USAID «Справедливе
правосуддя» було проведено засідання Круглого столу «Модернізація правничої освіти в Україні», під час
якого була презентована Концепція розвитку юридичної освіти в Україні.
Наразі робочою групою опрацьовуються рекомендації Круглого столу, після їх узагальнення буде
прийнято відповідний наказ МОН.

1) розроблення
2016 сучасної
2018 р.
методологічної бази
для запровадження
курсу права людини

МОН
У стані виконання.
Мін'юст
Для підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини, забезпечення кожному можливості
інші центральні
одержання знань про права, свободи і обов’язки людини і громадянина, механізм реалізації та захисту
органи виконавчої таких прав і свобод, у Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б
влади
Хмельницького
запроваджено
курс
«Права
людини»
(Розпорядження
Адміністрації
Держприкордонслужби від 17.05.2016 №Т/52-3917).
Із зазначеної інформації не можливо з’ясувати чи проводиться відповідна робота в інших навчальних
закладах та відповідна методологічна база такої роботи
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технічних та
вищих
навчальних
закладів теми
з
міжнародних
стандартів у
сфері прав
людини

виконавцями не
здійснено кроків
для імплементації
очікуваного
результату.
Підтверджується
це, в тому числі
ігноруванням
заходів пов’язаних
із навчанням
військовослужбов
ців «Основам
міжнародного
гуманітарного
права» та
«Основам прав
людини».
Складається
враження, що
виконавцями
заходів подається
інформація про
поточну
діяльність у цьому
напрямі. Разом із
тим, ніщо не
вказує, що така
робота носить
системний
характер і
здійснюється у
відповідності із
певним
плануванням. При
проведенні
інформування не
використовуються
спеціальні
формати.

2) видання
підручників та
посібників у сфері
прав людини для
загальноосвітніх,
професійнотехнічних та вищих
навчальних
закладів, збірників
актів законодавства,
а також
укомплектування
такою правовою
літературою
бібліотечних фондів
3) проведення
навчальнометодичних
семінарів для
викладачів правових
дисциплін
загальноосвітніх та
професійнотехнічних
навчальних закладів
із залученням
наукових
працівників та
фахівців-практиків
у сфері прав
людини
4) введення
I квартал
обов’язкового
2016 р.
навчання для
військовослужбовці
в предметам
“Основи
міжнародного
гуманітарного
права” та “Основи
прав людини”
5) підготовка
навчальних
матеріалів для
предметів “Основи
міжнародного
гуманітарного
права” та “Основи
прав людини”

II
квартал
2016 р.

МОН
Не виконано.
інші центральні
Позитивно оцінюючи подану МОН інформацію щодо введення навчального курсу «Захист вітчизни»,
органи виконавчої слід наголосити, що термін його введення (2014 рік) не зовсім відповідає предмету заходу. Більше того,
влади
індикатор заходу Плану дій недвозначно вказує на підготовку відповідного Наказу МОН. Водночас,
непроведення навчання військовослужбовців основам гуманітарного права та прав людини, особливо для
осіб, що перебувають на території проведення АТО, спричинює збільшення випадків порушення прав
людини, суб’єктами яких виступають військовослужбовці..

Не виконано.
МОН повідомляє, що курси з міжнародного гуманітарного права та основ прав людини викладаються
у вищих навчальних закладах. Відповідні елементи програми курсів внесені і до шкільних програм.
Водночас із інформації Міністерства не є зрозумілим, яким чином досягатиметься визначений заходом
індикатор «пройдено військовослужбовцями навчання з предметів «Основи міжнародного гуманітарного
права» та «Основи прав людини». Більше того, цей захід безпосередньо пов’язаний із заходом
передбаченим підпунктом 4 та 6. Серед цільових груп військовослужбовці якраз відсутні. Відкритим
залишається питання, яким чином підготовлений курс поширюватиметься на військовослужбовців, в тому
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числі осіб, що несуть службу на території проведення АТО.
6) підготовка
тренерів для
викладання
предметів "Основи
міжнародного
гуманітарного
права" та "Основи
прав людини"

III
квартал
2016 р.

МОН
У стані виконання.
інші центральні
У співробітництві з Литовським гуманітарним університетом здійснюється підготовка тренерів для
органи виконавчої викладання предметів «Основи міжнародного гуманітарного права» та «Основи прав людини».
влади

86.
Включення
до вимог,
необхідних
для
виконання
роботи за
певною
професією,
посадою,
пов’язаною з
правотворенн
ям та
правозастосу
ванням,
вимог щодо
знання
міжнародних
стандартів у
сфері прав
людини

1) включення
2016 рік
проведення оцінки
знань та дотримання
прав людини в своїй
професійній
діяльності як одного
з критеріїв під час
проведення
атестації державних
службовців та
працівників
правоохоронних
органів, а також під
час організації
конкурсів на
заміщення
вакантних посад та
просування по
службі

Кабінет Міністрів
України
МВС
СБУ (за згодою)
інші
заінтересовані
органи державної
влади

87.
Запроваджен
ня
регулярного
та
системного
проведення
інформаційно
просвітницьк
ої роботи в
суспільстві, у
тому числі з
використання
м
альтернативн
их засобів
спілкування

1) організація
висвітлення в телета радіопередачах
питань про права і
свободи людини

постійно Мін'юст
Виконано у звітному періоді
МОН
Протягом III кварталу 2016 року працівниками територіальних органів юстиції здійснено близько 430
інші центральні
виступів у ЗМІ, в тому числі, з питань прав людини -234, захисту прав дітей – 55.
органи виконавчої
Департаментом комунікацій НП випущено, в період з 24.06.2016 по 23.09.2016, 82 повчальних
влади
сюжети, які розповсюджуються для висвітлення на центральних каналах.
міжнародні
організації, в тому
числі неурядові
(за згодою)

2) розроблення та
поширення
методичних
посібників у сфері
прав людини,
забезпечення
розміщення
електронних версій
зазначених

Виконано у звітному періоді
Розроблено близько 140 методичних рекомендацій з питань реалізації та захисту прав і свобод
громадян.
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та спрощеної
мови, для
поширення
знань про
права і
свободи
людини

посібників на
власних веб-сайтах
3) організація
проведення
конференцій,
семінарів, засідань
за круглим столом
про права і свободи
людини

Виконано у звітному періоді
Проведено близько 300 заходів правоосвітнього характеру.
Опрацьовано та направлено розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби України від
06.06.2016 №Т/31-4575, щодо постійного проведення у Національній академії Державної прикордонної
служби України конференцій, семінарів та круглих столів з проблематики дотримання прав і свобод
людини.

4) організація
проведення в
трудових
колективах лекцій
про права і свободи
людини
5) надання
первинної правової
допомоги
громадянам у
питаннях, що
стосуються прав і
свобод людини,
громадськими
приймальнями з
надання первинної
правової допомоги,
що створені при
органах юстиції

Виконано у звітному періоді
З 1 вересня було відкрито понад 400 бюро правової допомоги по всій 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.
Працівниками органів юстиції надано понад 5 тисяч консультацій, у тому числі з питань, що
стосуються прав і свобод людини.

6) проведення
тижнів прав людини

Виконано у звітному періоді
Головними територіальними управліннями юстиції організовано та проведено близько 23 тижнів
права.

7) розроблення
2016 рік
законопроекту щодо
обов’язкового
оприлюднення
державними
органами, органами
місцевого
самоврядування,
громадськими
установами та
суб’єктами
господарювання в
місцях прийому чи
обслуговування
громадян
інформаційних
матеріалів щодо їх

Кабінет Міністрів
України
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прав, які стосуються
сфери діяльності
такого органу,
установи чи
суб’єкта, та
контактних даних
для звернень у разі
їх порушення
8) здійснення
кампаній щодо
підвищення
обізнаності та
поваги до прав
людини та
терпимості до
різноманіття

протягом
строку
дії
Стратегії

Мінкультури
недержавні
організації та
міжнародні
партнери (за
згодою)

У стані виконання.
За інформацією Міністерства культури України, в закладах культури сфери управління міністерства,
в клубних та бібліотечних закладах протягом ІІІ кварталу 2016 року проходили семінари, виставки,
тренінги, інтерактивні уроки, навчання з юридичної обізнаності, тощо. Разом із тим, відсутня інформація
про планування кампанії поваги до різноманіття, календарного плану графіка її проведення.

9) проведення
тренінгів для
соціальних та
медичних
працівників щодо
правильного
поводження із
справами щодо
насильства в сім'ї та
кампаній з
підвищення
обізнаності та
інформування
представників
громадськості

протягом
строку
дії
Стратегії

Мінсоцполітики
МОЗ
недержавні
організації та
міжнародні
партнери

У стані виконання.
У рамках реалізації проекту „Подолання соціальних наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної
анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та громадянського суспільства” проведено
одноденні тренінги „Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту”, організовані
Мінсоцполітики.
У Запорізькій області захід відбувся 06.09.2016 для працівників міських та районних управлінь
соціального захисту населення, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, поліції, працівників
системи освіти та медичних працівників.
У Дніпропетровській області тренінг проведено 08.09.2016. У тренінгу взяли участь 27 осіб:
працівники департаментів облдержадміністрації, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
органів національної поліції, системи освіти та медичних працівників, районних державних адміністрацій.

10) проведення
постійно МОН
інформаційноінші центральні
просвітницької
органи виконавчої
роботи в
влади
суспільстві, у тому
числі з
використанням
альтернативних
засобів спілкування
та спрощеної мови,
для поширення
знань про права і
свободи людини

Протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству
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Законодавство з питань запобігання гендерному насильству потребує удосконалення і приведення у відповідність із міжнародними стандартами.
Актуальними проблемами є також експлуатація дітей, неправомірне використання праці у місцях примусового тримання осіб за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу
відповідно до закону, неефективність розслідувань злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, здійсненням іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина.
Стратегічна мета:
Створення ефективної системи протидії усім формам гендерного насильства, торгівлі людьми та рабства, надання якісної допомоги жертвам
Найменуванн Оцінка досягнення Найменування
заходу
я очікуваного очікуваного
результату
результату
88.
Створення
умов,
необхідних
для
запобігання
та протидії
усім формам
гендерного
насильства та
торгівлі
людьми

Позитивним
виглядає
формування
інституційної
основи запобігання
та протидії усім
формам
гендерного
насильства та
торгівлі людьми, в
тому числі через
затвердження
Державної
соціальної
програми протидії
торгівлі людьми та
проведенні
засідань
міжвідомчої
координаційної
ради з питань
протидії торгівлі
людьми. Водночас,
бракує системності
інформаційній
кампанії щодо
піднятої
очікуваним
результатом
проблематики.

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

Моніторинг виконання

1) затвердження
IV
Державної
квартал
соціальної
2016 р.
програми протидії
торгівлі людьми на
період до 2020
року

Кабінет Міністрів
України

5) забезпечення
провадження
діяльності
міжвідомчої
координаційної
ради (робочої
групи) з питань
протидії торгівлі
людьми і
регіональних
координаційних
рад з питань
протидії торгівлі
людьми

перше
засідання
проведен
о не
пізніше
ніж через
три
місяці з
дня
прийнятт
я
розпоряд
ження
Кабінету
Міністрів
України
про
затвердж
ення
плану
заходів з
реалізації
Націонал
ьної
стратегії
у сфері
прав
людини
на період
до 2020
року

Мінсоцполітики
У стані виконання.
МВС
Засідання міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми проведено 29 березня
Національна
2016 року.
поліція
Протягом січня-травня 2016 року Мінсоцполітики проведено 6 засідань міжвідомчої робочої групи з
МЗС
питань удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми (04.02.2016, 26.02.2016,
МОН
11.03.2016, 21.03.2016, 26.05.2016, 08.07.2016).
Мін'юст
Регіональні координаційні ради створені при обласних та районних держаних адміністраціях.
Мінекономрозвит
ку
Мінінфраструктур
и
Адміністрація
Держприкордонсл
ужби
СБУ (за згодою)
Держкомтелерадіо
ДМС
громадські та
міжнародні
організації (за
згодою)
обласні та
Київська міська
держадміністрації

6) продовження
проведення

починаюч Мінсоцполітики
и з III
разом з іншими

Виконано.
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 „Про затвердження Державної
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року” Програма містить заходи,
спрямовані на підвищення ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми (навчання спеціалістів,
проведення інформаційних кампаній, надання допомоги постраждалим).

У стані виконання.
За інформацією, зазначеною у звіті Мін'юсту інформаційно-просвітницькі заходи щодо насильства
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89.
Удосконален
ня системи
надання
допомоги
жертвам
злочинів,
пов'язаних із
торгівлею
людьми

На жаль, виконавці
заходів
обмежуються
висвітленням
поточної
діяльності із
реалізації політики
у цій сфері.
Із поданої
інформації
вбачається, що
лише проведення
навчальних
програм для
фахівців системи
надання допомоги
жертвам злочинів
пов’язаних із
торгівлею людьми
може вважатись її
(системи)
удосконаленням.
Очевидною є
необхідність
розробки
індикаторів
ефективності
роботи органів
влади та
відповідних служб.

інформаційних
кварталу
кампаній серед
2016 р.
населення (з
особливою увагою
на внутрішньо
переміщених осіб)
щодо можливих
ризиків
потрапляння в
ситуації
насильства,
торгівлі людьми та
можливостей
отримання
комплексної
допомоги
постраждалим від
гендерного
насильства та
торгівлі людьми

центральними
органами
виконавчої влади

проводяться з метою підвищення обізнаності населення щодо насильства в сім’ї та жорстокого поводження
з дітьми, формування свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства,
створення в конкретному регіоні або окремій державі соціального простору, вільного від насильства.
Зазначено також, що реалізація заходів в областях здійснюється відповідно до планів заходів,
затверджених розпорядженням голів облдержадміністрацій, рішенням сесій обласних рад.

2) проведення
постійно
заходів з виявлення
та ідентифікації
жертв торгівлі
людьми та надання
їм допомоги
відповідно до
програми
реабілітації

Мінсоцполітики
МВС
Національна
поліція
МЗС
МОН
Адміністрація
Держприкордонсл
ужби
СБУ (за згодою)
Держстат
місцеві
держадміністрації

Виконано у звітному періоді.
Станом на 12.09.2016 Мінсоцполітики встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми
238 громадянам, серед яких 232 - громадяни України і 6 іноземців (громадяни Пакистану, Молдови та
Російської Федерації).
За статтю - 102 чоловіків, 106 жінок, 11 хлопчиків, 19 дівчаток.
На даний час зазначені особи проходять курс реабілітації (надається комплекс медичних,
психологічних, соціальних, юридичних та інших послуг для відновлення фізичного і психологічного стану
та соціальних функцій осіб, постраждалих від торгівлі людьми).
Усі особи, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми отримали одноразову
матеріальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб.
Наказом Мінсоцполітики та МВС № 4/5 від 11.01.2015 затверджено Інструкцію зі збору та моніторингу
статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, що дозволить посилити співпрацю
у виявленні та перенаправленні осіб, які постраждали від торгівлі людьми, між соціальними службами та
органами поліції.
Проводиться й освітні програми для фахівців органів, до повноважень яких належатьс питання
запобігання та протидії торгівлі людьми. Впродовж квітня-травня проведено як мінімум чотири навчальні
програми, в тому числі за підтримки МОМ, участь у яких взяли фахівці Центральних та місцевих органів
влади, відповідальні за здійснення політики у цій сфері.

3) забезпечення
діяльності
існуючих установ,
які надають
допомогу
постраждалим від
гендерного
насильства, у тому
числі домашнього
насильства та
торгівлі людьми

2016—
Мінсоцполітики
2020 роки

Виконано частково.
В Україні діє 696 центрів, на які покладено функції щодо здійснення оцінки потреб особи, яка
постраждала від домашнього насильства, торгівлі людьми та розробки плану реабілітації. 18 центрів
соціально-психологічної допомоги, основним завданням якого є надання невідкладної комплексної
допомоги
(психологічних,
соціально-побутових,
соціально-педагогічних,
соціально-медичних,
інформаційних і юридичних послуг тощо) особам, які опинилися у складних життєвих обставинах (у тому
числі жертвам насильства в сім’ї). Діти розміщуються в притулках для дітей (10) або центрах соціальнопсихологічної реабілітації дітей (75).
Крім того, в Україні діють 9 приватних закладів, які надають послуги особам, які постраждали від
торгівлі людьми та насильства, в тому числі тимчасовий притулок.
Оцінка: Варто наголосити, що центри соціально-психологічної допомоги не є спеціалізованими
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закладами для жертв насильства в сім’ї. Ці заклади надають соціальні послуги особам, які постраждали
внаслідок стихійного лиха, учинення стосовно них злочину, насильства (у тому числі в сім’ї) або реальної
загрози його вчинення.
19 центрів соціально-психологічної допомоги (кожен з яких розрахований на одночасне перебування до
15 осіб) недостатньо для забезпечення ефективної реабілітації постраждалих від насильства в сім’ї в
Україні. Водночас, відсутні центри соціально-психологічної допомоги у Вінницькій, Київській,
Полтавській, Харківській та Херсонській областях.
Також слід зауважити, що у Звіті не міститься будь-якої інформації про кількість постраждалих, які
отримали допомогу у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрах соціально-психологічної
допомоги, про створення нових центрів та обсяги фінансування.
Рекомендації
Виконавцям заходу спільно із Міжнародною організацією міграції та іншими зацікавленими сторонами
опрацювати питання індикаторів вимірювання ефективності діяльності установ, що надають допомогу
жертвам гендерного насильства та торгівлі людьми.
92.
Унормування
питання
організації
працетерапії,
зокрема
встановлено
вимоги щодо
організації
працетерапії
відповідно до
плану
відновлення
пацієнта,
проведення
періодичної
оцінки
ефективності
здійснення
працетерапії
лікарем

Проведення
наукового
дослідження у
сфері нормування
праце терапії не
може свідчити про
особливі зрушення
у досягненні
результату.
Додатковим
викликом
залишається
відсутність
бачення МОЗ щодо
нормування праце
терапії у
психіатричних
лікарнях.

1) розроблення та III
подання на розгляд квартал
Кабінету Міністрів 2016 р.
України проекту
нормативноправового акта
щодо залучення до
праці осіб з
інвалідністю, які
проживають у
закладах
соціального
захисту населення
та системи охорони
здоров’я,
виконання
покарань

Мінсоцполітики
МОЗ

Не виконано.
За замовленням Мінсоцполітики Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення протягом
2016 року проводить наукове дослідження щодо розроблення проекту методичних рекомендацій з
організації працетерапії для осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту
населення.
За результатами дослідження Мінсоцполітики буде розроблено методичні рекомендації з організації
працетерапії для осіб, що проживають в будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилого віку,
інвалідів та дітей-інвалідів.
Із поданої інформації є не зрозумілим чи включатимуть ці рекомендації підопічних
психоневрологічних інтернатів. Крім того, не можливо з’ясувати позицію Міністерства охорони здоров’я
щодо організації праце терапії у стаціонарних закладах охорони здоров’я, зокрема психіатричних лікарнях.

93.
Підвищення
ефективності
боротьби зі
злочинністю,
пов'язаною з
торгівлею
людьми,
кримінальног
о
розслідуванн
я та
переслідуван
ня

Поточна діяльність
органів МВС та
Національної
поліції не дозволяє
прослідкувати
підвищення
ефективності
боротьби із
злочинами
пов’язаними із
торгівлею людьми.
Є необхідність
формування чіткої
системи

1) виявлення та
постійно
розкриття
злочинів,
пов'язаних з
торгівлею людьми,
у тому числі
вчинених
організованими
групами

МВС
Національна
поліція

Не виконано.
У липні 2016 року здійснено узагальнення інформації за перше півріччя 2016 року стосовно потерпілих
та свідків у кримінальних провадженнях за статтею 149 КК України.

3) забезпечення
постійно
захисту потерпілих
та свідків торгівлі
людьми у ході

МВС
Національна
поліція

Виконано частково.
Протягом 2015 року органами досудового розслідування винесено 7 постанов про забезпечення
захисту відносно потерпілих чи свідків торгівлі людьми, з них:
4 щодо захисту житла та особистої охорони;
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індикаторів
досудового
вимірювання такої розслідування
ефективності.

3 щодо зміни анкетних даних.
У 2016 році постанови щодо зазначених заходів захисту не виносилися.

Протидія домашньому насильству
Домашнє насильство носить латентний характер, що ускладнює ефективне та своєчасне вжиття уповноваженими органами заходів для його запобігання та припинення.
Стратегічна мета:
Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення якості надання допомоги жертвам домашнього насильства
Найменуванн Оцінка досягнення Найменування
я очікуваного очікуваного
заходу
результату
результату
96.
Створення
ефективної
системи
запобігання
та протидії
домашньому
насильству, у
тому числі
вжиття
заходів
забезпечення
повідомлення
уповноважен
им органам
про випадки
домашнього
насильства

Прийняття
законопроекту
«Про запобігання
та протидії
домашньому
насильству» та
ратифікація
Конвенції Ради
Європи про
запобіганню
насильству щодо
жінок і
домашньому
насильству
(Стамбульська
Конвенція) стане
суттєвим
підґрунтям
ефективної
системи
запобігання та
протидії
домашньому
насильству.
Сподівання на
швидке ухвалення
цих рішень є вкрай
важливим,
оскільки
сьогоднішній
рівень взаємодії
суб’єктів, які
здійснюють заходи
із протидії
домашньому

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

Моніторинг виконання

1) розроблення та 2016 Мінсоцполітики
затвердження
2017 роки інші центральні
порядку
органи виконавчої
міжвідомчої
влади
взаємодії суб'єктів,
громадські та
які здійснюють
міжнародні
заходи з протидії
організації (за
домашньому
згодою)
насильству
обласні та Київська
міська
держадміністрації

У стані виконання.
Після прийняття Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” буде
внесено зміни до чинних та розроблено нові нормативно-правові акти щодо попередження насильства в
сім’ї, у тому числі буде розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України про Порядок
міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії домашньому насильству. Водночас,
подається інформація про міжвідомчу взаємодію суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії насильству в
сім’ї у ряді областей.
Маємо зауважити, що 17 листопада 2016 року Верховною Радою прийнято у першому читанні
проект Закону про запобігання та протидію домашньому насильству (реєстр. № 5294). З огляду на порядок
роботи у Верховній Раді України із законопроектами, зокрема підготовка законопроекту № 5294 до
другого читання навряд чи можна розраховувати, що законопроект буде прийнято у цьому році.
Отже, за таких умов захід щодо розробки та затвердження постанови Кабінету Міністрів України
про Порядок міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії домашньому насильству,
не буде виконаний у 2016 році.

3) розроблення та 2016 рік
подання на розгляд
Кабінету Міністрів
України проекту
Закону України
"Про ратифікацію
Конвенції Ради
Європи про
запобігання
насильству
стосовно жінок і
домашньому
насильству та
боротьбу з цими
явищами"
(Стамбульської
конвенції)

Виконано.
14 листопада 2016 року відповідності до статті 93 Конституції України та статті 9 Закону
України «Про міжнародні договори України» на розгляд Верховної Ради України зареєстровано проект
Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (Стамбульська конвенція).
Законопроектом передбачена ратифікація Стамбульської конвенції і запровадження застосування
в законодавстві України міжнародних стандартів запобігання та протидії насильству щодо жінок і
домашньому насильству.
17 листопада Верховна Рада направила законопроект для підготовки на повторне перше читання.

Мінсоцполітики
разом з іншими
центральними
органами
виконавчої влади

4) розроблення та 2015 Мінсоцполітики
подання на розгляд 2017 роки разом з іншими
Кабінету Міністрів
центральними

Виконано.
Міністерством соціальної політики України спільно з представниками інших центральних
органів виконавчої влади, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
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насильству
залишає бажати
кращого.

України проекту
Закону України
"Про запобігання
та боротьбу з
домашнім
насильством"

органами
виконавчої влади

5) розроблення та 2015 Мінсоцполітики
подання на розгляд 2017 роки МВС
Кабінету Міністрів
інші центральні
України проектів
органи виконавчої
законів України
влади
щодо приведення
законодавства
України у
відповідність з
вимогами
Стамбульської
конвенції, зокрема
про внесення змін
до Кримінального,
Цивільного,
Цивільного
процесуального
кодексів України,
Кодексу України
про
адміністративні
правопорушення та
інших
законодавчих актів
у сфері запобігання
домашньому
насильству
9) проведення
систематичного
навчання суддів та
прокурорів щодо
особливостей
розслідування та
розгляду справ,
пов’язаних з
домашнім
насильством

97.
Удосконален
ня порядку

Подана інформація 3) розроблення та
про поточну
затвердження
діяльність
корекційних

починаю
чи з III
кварталу
2016 р.

Академія
прокуратури (за
згодою)
Національна школа
суддів (за згодою)
Вища
кваліфікаційна
комісія суддів (за
згодою)
МОН
інші заінтересовані
органи державної
влади

2016 рік

Мінсоцполітики
МВС
МОН

міжнародних та громадських організацій розроблено проект Закону України “Про запобігання та
протидію домашньому насильству” (реєстр. № 5294). 17 листопада законопроект прийнято у першому
читанні..

Виконано.
З метою приведення чинного законодавства з питань попередження насильства в сім’ї до вимог
Стамбульської конвенції розроблено проект Закону України “Про запобігання та протидію домашньому
насильству ” (реєстраційний № 5294 від 20.10.2016), який містить пропозиції щодо змін до Кодексу
законів про працю, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України “Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, Цивільного процесуального кодексу України
тощо.
Разом з тим, 2 листопада 2016 року народним депутатом України внесено на розгляд Верховної
Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з
ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству та боротьбу з цими явищами” (доопрацьований) (реєстр. № 4952), яким пропонується внести
зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України. 17
листопада законопроект прийнятий у першому читанні.

Виконано.
З метою попередження та подолання наслідків насильства в сім’ї за сприяння Міжнародного
благодійного фонду “Українська фундація громадського здоров’я” розроблено наступні корекційні
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надання
допомоги
жертвам
домашнього
насильства та
впровадженн
я програми,
спрямованих
на навчання
осіб, які
вчинили
домашнє
насильство,
ненасильниць
кій поведінці
в
міжособистіс
них
стосунках

98.
Проведення
роботи з
інформуванн
я населення
про проблеми
і способи
протидії
домашньому
насильству та
порядок
надання
допомоги
постраждали
м від
домашнього

інституцій із
допомоги жертвам
домашнього
насильства змушує
поставити під
сумнів рівень їх
організаційної та
ресурсної
спроможності у
наданні
відповідних
послуг. Водночас,
слід віддати
належне внеску
неурядових
організацій у
розробку
корекційних
програм
спрямованих на
осіб, що вчиняють
насильство, його
жеррств та
правоохоронців.
Останнє дозволяє
говорити про
певний прогрес в
імплементації
результату.

програм для осіб,
які вчиняють
домашнє
насильство

Складається
враження, що
робота із
інформування
стосовно
проблематики
домашнього
насильства
обмежується «16
днів проти
насильства», що є
свідченням
активізації та
системності такого
інформування.

МОЗ
Національна
академія
педагогічних наук
(за згодою)
наукові установи
(за згодою)
міжнародні та
громадські
організації (за
згодою)

програми:
- комплексна програма корекційно-реабілітаційної роботи з чоловіками, які вчиняють насильство
або належать до групи ризику щодо його вчинення;
комплексна
програма
корекційно-реабілітаційної
роботи
з
дівчатами
(14–18 років) та жінками, які пережили насильство або належать до групи ризику;
- програма підготовки працівників органів внутрішніх справ з питань попередження насильства
щодо жінок;
- програма підготовки працівників закладів охорони здоров’я з питань попередження насильства
щодо жінок.
Разом з цим за інформацією Міністерства внутрішніх справ України з початку 2016 року 2819
осіб, які вчинили насильство в сім’ї, направлено до кризових центрів для проходження корекційної
програми. На сьогодні час на території України діють 88 кризових центрів.

Мінсоцполітики
МВС
місцеві
держадміністрації

Виконано у звітному періоді.
Протягом I півріччя 2016 року за вчинення насильства в сім’ї органами національної поліції для
проходження корекційних програм було направлено 2176 осіб (за аналогічний період 2015 року
направлено 2894 особи). З них корекційні програми пройшли лише 668 осіб (у порівнянні з аналогічним
періодом 2015 року, у якому корекційні програми пройшли 611 осіб). Крім того, повторно вчинила
насильство в сім’ї 41 особа.
Водночас, у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Полтавській,
Рівненській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях, жодної особи, якою вчинено насильство в
сім’ї органами національної поліції не направлено на проходження корекційних програм.
Проте відсутня інформація про забезпечення виконання цього заходу фахівцями, які працюють з
особами, які вчинили домашнє насильство, а також фінансовими ресурсами і приміщеннями.

4) проведення
роботи з особами,
які вчиняють
домашнє
насильство
(включаючи
забезпечення
фахівцями,
приміщеннями та
ресурсами)

починаю
чи з III
кварталу
2016 р.

5) забезпечення
діяльності
існуючих установ,
які надають
допомогу
постраждалим від
домашнього
насильства

2016 Мінсоцполітики
2020 роки МВС
місцеві органи
виконавчої влади

Виконано у звітному періоді.
Протягом I півріччя 2016 року сім’ям з дітьми та особам, які постраждали від насильства в сім’ї
надавалися послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, яких станом на 01.07.2016 в Україні
функціонувало 19 (Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій,
Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській,
Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві). Не
функціонує центр соціально-психологічної допомоги в Луганській області.
У І півріччі 2016 року в центрах соціально-психологічної допомоги допомогу отримали 423 сім’ї
з дітьми та 3934 особи. Допомога у наданні соціальних послуг в зазначених закладах здійснювалася як в
умовах цілодобового стаціонару, так і в денному стаціонарі (без забезпечення притулку).

1) проведення
інформаційної
кампанії з
формування
свідомості
населення щодо
нетерпимого
ставлення до
домашнього
насильства

2016 Мінсоцполітики
2020 роки інші центральні
органи виконавчої
влади

У стані виконання.
В Україні щорічно з 25 листопада до 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція “16 днів проти
насильства”. У рамках Акції в регіонах України проводяться:
- координаційно-методичні ради, навчальні семінари, спільні наради, конференції, засідання за
“круглим столом” для працівників органів державної влади, установ та організацій, засобів масової
інформації, діяльність яких спрямована на запобігання насильству в сім’ї з метою розроблення механізму
їх взаємодії;
- інформаційно-просвітницькі заходи: тренінги, бесіди, конкурси, лекторії, виставки у
приміщеннях, на вулицях міст і населених пунктів;
- вуличні акції, опитування громадян;
- виготовлення та розповсюдження соціальної реклами щодо запобігання насильству в сім’ї.
Оцінка: Подана інформація має здебільшого загальний характер. Немає чіткої відповіді про стан
виконання підпункту 1 пункту 98 Плану щодо проведення інформаційної кампанії з формування
свідомості населення щодо нетерпимого ставлення до домашнього насильства, зокрема в розрізі областей,
цільових груп тощо.
Зазначення загальної інформації про проведення Всеукраїнської акції “16 днів проти
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насильства

насильства”, яка проводиться щорічно з 25 листопада до 10 грудня, не можна розглядати в якості
індикатора стану виконання підпункту 1 пункту 98 Плану.
2) підтримання
2016 Мінсоцполітики
діяльності
2020 роки МВС
національної
МОН
"гарячої" лінії із
МОЗ
запобігання
облдержадміністра
домашньому
ції
насильству,
міжнародний
торгівлі людьми та
жіночий
гендерної
правозахисний
дискримінації та
центр "Ла Страдазабезпечення
Україна"
розвитку
громадські
локальних
організації (за
"гарячих" ліній
згодою)

У стані виконання.
Починаючи з 2004 року Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна”
забезпечує діяльність Національної “гарячої лінії” з питань протидії торгівлі людьми, попередження
домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми та інших порушень прав дитини. З 1 лютого
2016 року Національна “гаряча лінія” з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та
ґендерної дискримінації розпочала роботу у цілодобовому режимі (24/7).
Разом з тим подається інформація про кількість локальних “гарячих” ліній у ряді областей.
У той же час не зазначається на яких умовах здійснюється підтримка діяльності національної
"гарячої" лінії, її статус та умови взаємодії між суб'єктами по роботі з випадками домашнього насильства і
працівниками Міжнародного жіночого правозахисного центру “Ла Страда-Україна” у разі надходження
відповідних повідомлень.
Рекомендації: Міністерству соціальної політики України надати інформацію щодо заходів,
спрямованих на підтримку діяльності національної “гарячої” лінії із запобігання домашньому насильству,
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Незважаючи на досягнутий прогрес, в Україні зберігається проблема нерівності прав та можливостей жінок і чоловіків, що зумовлює необхідність продовження активної та комплексної
роботи щодо розв’язання проблем гендерної дискримінації та забезпечення реальної гендерної рівності.
Стратегічна мета
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства
Найменуванн Оцінка досягнення Найменування
я очікуваного очікуваного
заходу
результату
результату
99.
Впровадженн
я
міжнародних
стандартів
щодо
забезпечення
гендерної
рівності, у
тому числі на
законодавчом
у рівні

За винятком
внесення до
проекту Трудового
кодексу поняття
«працівники із
сімейними
обов’язками», не
можна однозначно
оцінити ступінь
досягнення
результату. Подана
Урядом
інформація
залишає більше
запитань, зокрема
щодо:
оприлюднення
результатів оцінки
законодавства на
предмет введення

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

1) розроблення та III
подання на розгляд квартал
Кабінету Міністрів 2016 р.
України
законопроекту про
внесення до
трудового
законодавства змін
щодо надання
додаткових
гарантій для
працюючих
чоловіків, які
мають дітей віком
до 15 років або
дитину-інваліда
2) проведення
аналізу
національного
законодавства

Мінсоцполітики
Мін’юст

2016 Мінсоцполітики
2018 роки інші центральні
органи виконавчої
влади

Моніторинг виконання

Виконано частково.
Проектом Трудового кодексу України (реєстр. № 1658, доопрацьованому 20.05.2015), що прийнятий в
першому читанні, це питання вирішене шляхом введення поняття „працівники із сімейними обов’язками”,
якими визнаються мати, батько, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомні батьки, а в окремих
випадках, передбачених цим Кодексом, - інший член сім’ї.

У стані виконання.
На даний час здійснено аналіз Закону України “Про рекламу”, наказу МОЗ від 29.12.1993 № 256 “Про
затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці жінок”, наказу МВС від 06.11.2015 № 1377 “Про затвердження
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позитивних дій;
залучення
експертної
спільноти до
імплементації
рекомендацій
міжнародних
організацій.

щодо
запровадження
позитивних дій

інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені
кримінальні правопорушення та інші події”, а також законодавства у сфері безпеки та оборони.
Разом з тим, подається інформація про те, що робочою групою напрацьовано пропозиції щодо
внесення змін до законів України в частині забезпечення дотримання рівних прав жінок і чоловіків у сфері
воєнної безпеки та оборони, зокрема, законів України “Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків”, “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, “Про соціальний та
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про військовий обов’язок і військову службу”.
Оцінка: Відповідно до статті 1 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків” позитивні дії – спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення дисбалансу між
можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і Законами України. З
огляду на це, не зовсім зрозумілим є здійснення аналізу щодо запровадження позитивних дій, наприклад,
наказу МВС від 06.11.2015 № 1377 “Про затвердження інструкції про порядок ведення єдиного обліку в
органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події”, який
встановлює порядок ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення
та інші події. Або, наприклад, Закону України “Про рекламу”, який визначає засади рекламної діяльності в
Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання
реклами.
Разом з тим, не подано інформації щодо оприлюднення результатів аналізу вищезазначених законів та
підзаконних нормативно-правових актів, а також пропозицій, що із них випливають.

4) проведення
2016 Мінсоцполітики
комплексного
2020 роки інші центральні
аналізу щодо
органи виконавчої
виконання
влади
зобов'язань за
громадські та
міжнародними
міжнародні
договорами з
організації (за
питань
згодою)
забезпечення
гендерної рівності
для визначення
проблемних питань
у процесі
виконання
зазначених
зобов'язань

У стані виконання.
На сьогодні Міністерство соціальної політики України спільно з іншими центральними органами
виконавчої влади, міжнародними та громадськими організаціями працює над розробкою проекту
Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, в
яку увійдуть заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань щодо виконання зобов’язань за
міжнародними договорами.
01.09.2016 року в Мінсоцполітики відбулось засідання робочої групи з питань розробки
вищезазначеного проекту акта.
Оцінка: подана інформація не може свідчити про здійснення Міністерством соціальної політики
України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади комплексного аналізу щодо
виконання зобов’язань за міжнародними договорами з питань забезпечення ґендерної рівності. Разом з
тим, відсутня інформація щодо експертної роботи в цьому напрямку, результати функціонування
відповідних робочих груп та, зрештою, розробки дієвого механізму виконання рекомендацій міжнародних
організацій, як це передбачено індикатором досягнення заходу.

5) проведення
заходів щодо
досягнення цілей
Стратегії Ради
Європи у сфері
гендерної рівності,
що є аналогічними
відповідним
стратегічним цілям
Національної
стратегії у сфері
прав людини
врахування
положення

Виконано у звітному періоді.
Заходи з виконання стратегії гендерної рівності Ради Європи входять до проекту Державної програми
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року (боротьба з ґендерними
стереотипами та ґендерною дискримінацією, досягнення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті
політичних та громадських рішень).
Повідомляється також про те, що у рамках реалізації проекту “Врахування принципу рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків в реформуванні судової влади в Україні” проведено дослідження щодо
рівня доступу до правосуддя жінок та чоловіків, які зазнали дискримінацію та насильство за ознакою статі
(проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Справедливе правосуддя"). Здійснено
моніторинг 1500 судових рішень з Єдиного реєстру судових рішень на предмет кількості справ, які
стосуються дискримінації за ознакою статі, застосування судами антидискримінаційного законодавства,
наявності ґендерних стереотипів у судах.
Також триває робота над розробленням проекту Державної програми забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, в якій будуть враховані напрями Стратегії

2016 2017
роки, далі
- до 2020
року
після
ухваленн
я
наступної
відповідн
ої
стратегії
Ради
Європи

Мінсоцполітики
інші центральні
органи виконавчої
влади
громадські та
міжнародні
організації (за
згодою)
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100.
Удосконален
ня механізму
забезпечення
рівних прав
та
можливостей
жінок і
чоловіків

Порівняння
звітних матеріалів
виконавців заходу,
не дозволяє
говорити про
прогрес у
досягненні
результату. Не
можливо
прослідкувати
ефективність
роботи радників.
Діяльність же
робочих груп лише
започатковується.

майбутнього
стратегічного
документа ЄС у
сфері гендерної
рівності після
набрання ним
чинності у процесі
розроблення
майбутніх заходів
у рамках реалізації
державної політики
у сфері гендерної
рівності

ґендерної рівності в Раді Європи.

6) визначення
2016 Мінсоцполітики
пріоритетів/заходів 2017 роки інші центральні
з метою виконання
органи виконавчої
тих рекомендацій,
влади
що не
громадські та
імплементовані в
міжнародні
Україні
організації (за
згодою)
переклад може
бути здійснено за
сприяння Ради
Європи (за згодою)

У стані виконання.
На сьогодні здійснено переклад Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи на захист і заохочення
прав жінок і дівчат з обмеженими можливостями, а також щодо забезпечення повної інтеграції дітей та
молоді з обмеженими можливостями в суспільство.
Оцінка: слід звернути увагу на те, що індикатором виконання цього заходу є не лише переклад
рекомендацій Ради Європи, а й “широке розповсюдження рекомендацій Ради Європи для підвищення
обізнаності заінтересованих державних установ та громадськості”, “поетапне виконання рекомендацій”,
“врахування рекомендацій у ході розроблення заходів і політики у відповідній сфері”.
Поданої інформації недостатньо для підтвердження повного виконання заходу у цьому звітному році.
Більше того, не є зрозумілим, чи буде здійснюватися розповсюдження, наприклад, Рекомендації Комітету
Міністрів Ради Європи на захист і заохочення прав жінок і дівчат з обмеженими можливостями. Чи буде
врахована згадана рекомендація під час розробки нової Державної програми забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.

1) забезпечення
2016 Мінсоцполітики
діяльності радників 2020 роки інші центральні
з питань
органи виконавчої
забезпечення
влади
рівних прав та
місцеві
можливостей жінок
держадміністрації
і чоловіків

У стані виконання.
Розроблено проект Типового положення про Радника з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків. Призначено 8 радників з ґендерних питань у Вінницькій, Волинській,
Запорізькій, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій областях та у м. Києві. Також
призначено радника з ґендерних питань у Міністерстві оборони України.
Оцінка: на жаль подана інформація свідчить, що у звітному періоді не було досягнуто особливого
прогресу у виконанні заходу.
Не затвердженим залишається положення про радника з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків. Лише у 8 областях із 24 призначено радників голів обласних державних
адміністрацій з ґендерних питань. Водночас, аналіз поданої інформації про радників з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків не дозволяє визначити ефективність їх роботи
в напрямку забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в області.

2) забезпечено
2016 Мінсоцполітики
діяльність робочих 2020 роки інші центральні
груп з питань
органи виконавчої
впровадження
влади
гендерних підходів
місцеві
у діяльність
держадміністрації
органів влади та
місцевого
самоврядування

У стані виконання.
Розпочато розробку проекту Положення про робочу групу з питань впровадження ґендерних підходів
у діяльність органів влади та місцевого самоврядування.
При місцевих державних адміністраціях діють міжвідомчі координаційні ради з питань сімейної,
гендерної політики, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. Водночас, подається
інформація про діяльність міжвідомчих координаційних рад у ряді областей.
Оцінка: прогрес у виконані заходу може полягати хіба що в початку розробки проекту Положення
про робочу групу з питань впровадження ґендерних підходів у діяльність органів влади та місцевого
самоврядування. Водночас із поданої інформації про діяльність обласних міжвідомчих координаційних
рад, важко зробити висновок про те, чи діють робочі групи з питань впровадження ґендерних підходів при
обласних державних адміністраціях.
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101.
Створення
умов для
збалансованої
участі жінок і
чоловіків у
громадськополітичних
процесах,
прийняття
суспільно
важливих
рішень

102.
Здійснення
комплексних
заходів щодо
подолання
гендерної
дискримінації
, у тому числі
гендерних
стереотипів

На жаль, не можна
говорити про
формування
законодавчих
ініціатив у напрямі
збалансованої
участі жінок і
чоловіків у
громадськополітичних
процесах. Разом з
тим, певна
просвітницька
робота у цьому
напрямі все ж
проводиться. Тому
посилення
законотворчого
компоненту
дозволило б з
більшим
оптимізмом
оцінити
досягнутий
прогрес.

1) удосконалення
2016 Мінсоцполітики
виборчого
2020 роки Мін'юст
законодавства з
метою
комплексного
урахування
принципу рівних
прав та
можливостей жінок
і чоловіків, зокрема
відповідальності за
недотримання його
вимог

Не виконано.
При Комітеті Верховної Ради України з прав людини, національних меншин та міжнародних відносин
діє робоча група з напрацювання комплексних змін з питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків, до складу якої входять також представники Міністерства соціальної політики України.
Зокрема, під час засідань робочих груп обговорено зміни та доповнення до статті 15 Закону України “Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, статей 53, 54, 60 Закону України “Про
вибори народних депутатів України”, статей 4, 22, 24, 25, 38, 46 Закону України “Про місцеві вибори”,
статей 8, 17-5 Закону “Про політичні партії в Україні” та статей 6, 17 закону України “Про Центральну
виборчу комісію”.
Також Міністерством соціальної політики України проведено аналіз ґендерного співвідношення серед
новообраних депутатів місцевих рад.
Оцінка: подана інформація про діяльність робочої групи з напрацювання комплексних змін до
законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яка діє з 2015 року
при Комітеті Верховної Ради України з прав людини, національних меншин та міжнародних відносин, не
дає змоги об’єктивно проаналізувати стан виконання завдання, визначеного підпунктом 1 пункту 101
Плану. На даний час в Верховній Раді України відсутній зареєстрований проект закону
щодо удосконалення виборчого законодавства з метою комплексного урахування принципу рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків, зокрема відповідальності недотримання його вимог.

2) організація
роботи шкіл
лідерства для
жінок, шкіл
підготовки
кандидатів у
депутати місцевих
рад, проведення
просвітницької
роботи

У стані виконання.
У областях України організовується робота шкіл лідерства для жінок, шкіл підготовки кандидатів у
депутати місцевих рад, проводиться просвітницька робота, спрямована на розширення участі жінок у
політиці та прийнятті рішень. Також реалізується проект “Академія Жіночого Політичного Лідерства” з
метою збільшення участі жінок у громадському та політичному житті, надання жінкам необхідних
теоретичних та практичних знань для їх подальшого застосування в професійному житті в усіх областях
України. Разом з тим, подається інформація про навчання жінок у Вінницькій, Запорізькій, Херсонській,
Харківській, Чернівецькій, Сумській, Кіровоградській, Рівненській областях та м. Києві.
Оцінка: із поданої інформації вбачається, що певна робота на виконання заходу проводиться, зокрема
школи лідерства започатковано у Вінницькій, Запорізькій, Херсонській, Чернівецькій, Харківській
областях та м. Києві. В інших областях, зокрема Кіровоградській, Сумській, Рівненській така діяльність
обмежується здебільшого проведенням семінарів та круглих столів.

Не дивлячись на
формування
навчальних курсів
та програм, роботу
із подолання
гендерних
стереотипів у сфері
освіти не можна
вважати
системною. Дещо
кращою є справа із
інформаційними
кампаніями, що
дозволяє із
обережність
говорити про певні
зрушення у
досягненні
результату.

3) включення
постійно
компонента,
спрямованого на
поширення
гендерних знань та
подолання
гендерних
стереотипів, у
систему освіти

Мінсоцполітики
МОН
інші заінтересовані
центральні органи
виконавчої влади
місцеві
держадміністрації

У стані виконання.
Міністерством освіти і науки України здійснено аналіз щодо запровадження у навчально-виховний
процес вищих навчальних закладів навчальних програм і спецкурсів, а також включення вищезазначених
питань в систему перепідготовки кадрів, а саме: програму вибіркової навчальної дисципліни “Основи
ґендерної паритетності” (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка); програму навчальної
дисципліни “Соціологія ґендеру” (Національний технічний університет “КПІ”); програму нормативної
навчальної дисципліни “Основи ґендеру та ґендерної рівності” (Полтавський національний університет
ім. Ю. Кондратюка); програму соціального тренінгу “Шляхи подолання ґендерних стереотипів”
(Українська медична стоматологічна академія); навчальну програму інтегрувального курсу “Теорія і
практика ґендерної освіти: виклики сьогодення” (Тернопільській національний педагогічний університет
ім. В. Гнатюка); робочу програму навчальної дісціпліни “Ґендерний підхід у фізичній культурі і спорту”
(Рівненський державний гуманітарний Інститут психології і педагогіки); тренінговий курс для курсантів і
студентів “Різні, проте рівні” (Одеській державний університет внутрішніх справ).
Оцінка: варто зауважити, що назви вищезазначених навчальних програм і спецкурсів не обов’язково
є свідченням системної роботи в у напрямку поширення ґендерних знань та подолання ґендерних
стереотипів. Заходи можуть не обмежуватися спеціальними курсами певної сфери, а також доповнюватись
проведенням семінарів чи тренінгів тощо.

4) організація та
проведення

Мінсоцполітики
інші заінтересовані

Виконано у звітному періоді
За підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні розроблено та апробовано навчальний курс і

2016 Мінсоцполітики
2020 роки місцеві
держадміністрації

постійно

120
освітньопросвітницьких
заходів (зокрема із
залученням засобів
масової
інформації)
спрямованих на
поширення
гендерних знань та
подолання
гендерних
стереотипів
104.
Упровадженн
я
міжнародних
стандартів
щодо
забезпечення
гендерної
рівності у
частині збору
статистичних
даних

Упродовж звітного
періоду не
вживались заходи,
які могли б бути
свідченням
імплементації
результату.

центральні органи
виконавчої влади
місцеві
держадміністрації

посібник з питань ґендерної рівності та недискримінації для представників засобів масової інформації та
рекламної індустрії. Посібник і навчальний курс були представлені та розповсюджені серед вищих
навчальних закладів України, які готують відповідних фахівців.
Також в рамках інформаційної кампанії “Щастя в 4 руки”, яка реалізується спільно з
Представництвом Фонду народонаселення в Україні, соціальні ролики “Дитина – нагорода за любов” та
“Справжні чоловіки” розміщені на офіційних сайтах облдержадміністрацій та райдержадміністрацій, на
місцевих телеканалах (лист Мінсцполітики від 03.03.2016 № 3168/0114-16/59). За оціночними даними,
заходами охоплено 3 750 тис. осіб.

1) проведення
2016 Держстат
аналізу
2018 роки інші центральні
відповідності
органи виконавчої
існуючої в Україні
влади
системи збору
міжнародні
статистичних
організації (за
даних у відповідній
згодою)
сфері,
міжнародним,
насамперед
європейським,
стандартам

Не виконано.
Державна служба статистики України постійно проводить роботу з перегляду та визначення
пріоритетних напрямів для вдосконалення методології сучасної української ґендерної статистики.
Представлену національну систему показників ґендерної статистики Державна служба статистики
України оприлюднює один раз на два роки в тематичному статистичному збірнику “Жінки та чоловіки в
Україні” (останнє видання оприлюднено у вересні 2015 року). Крім того, і показники з розподілом за
статтю широко публікуються і в інших статистичних виданнях, які присвячені окремій галузевій тематиці
(“Економічна активність населення”, “Праця України”, “Розподіл постійного населення за статтю та
віком”, “Населення України”, “Соціальні індикатори рівня життя населення” тощо).
Також Україна вже тривалий час використовує перелік індикаторів бази даних ґендерної статистики
ЄЕК ООН, яка містить 73 індикатори, що згруповані за такими розділами: населення; сім'ї та
домогосподарства; зайнятість та економіка; освіта; громадське життя та прийняття рішень; охорона
здоров я; правопорушення та насильство; трудо-життєвий баланс (новий розділ); наука і технології (новий
розділ).
Разом з тим, упродовж І-ІІ кварталу 2016 року пропозицій щодо удосконалення форм державних
статистичних спостережень та адміністративної звітності в частині доповнення їх показниками,
дезагрегованими за ознакою статі, на адресу Державної служби статистики України не надходило.

Попередження та протидія дискримінації
Попередженню та протидії дискримінації перешкоджають недостатня узгодженість діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цій сфері, неефективність
правових механізмів притягнення до відповідальності за дискримінацію, відсутність інформаційно-просвітницької роботи для подолання стереотипів, упередженості і нетерпимості в суспільстві.
Стратегічна мета
Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації
Найменуванн Оцінка досягнення
я очікуваного очікуваного
результату
результату
105.
Забезпечення
комплексност
і та
узгодженості
законодавств
а у сфері
запобігання

Законопроект
(реєстр № 3501)
щодо гармонізації
законодавства у
сфері запобігання та
протидії
дискримінації із
правом

Найменування
заходу

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

1) розроблення та I квартал
подання на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
законопроекту про
внесення змін до
Закону України
"Про засади

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

Моніторинг виконання

Виконано частково
Відповідний законопроект був поданий не на розгляд КМУ, а внесений народними депутатами до
ВРУ реєстр. № 3501 від 20 листопада 2015 року.
Так, окремі положення зазначеного законопроекту за своїм змістом повною мірою відображають
завдання, необхідність виконання яких, передбачено підпунктом 1 пункту 105 Плану заходів, а саме
законопроектом пропонується у Законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні" врегулювати питання стосовно:
визначення віктимізації однією з форм дискримінації (абзац четвертий підпункту 1 та підпункт 2
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та протидії
дискримінації
,
упровадженн
я відповідних
та своєчасних
позитивних
дій на
національном
у та
місцевому
рівні у сфері
запобігання
та протидії
дискримінації
,
забезпечення
ефективного
та
своєчасного
реагування
держави на
нові виклики
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Європейського
Союзу у разі його
прийняття без
сумніву позитивно
впливатиме на
досягнення
очікуваного
результату. Разом із
тим, на заваді його
успішній
імплементації
залишається низка
викликів. 1. ЛГБТ
спільноту непокоїть
неврахування ознак
сексуальної
орієнтації та
гендерної
ідентичності у
законопроекті.
Водночас, не
зважаючи на
затвердження
уніфікованих
медичних
протоколів із
гендерної дисфорії,
не вживаються
заходи щодо
врегулювання
порядку заміни
документів транс
гендерним особам.
Категоричною
залишається позиція
МОЗ щодо
неприйнятності
донорства
гомосексуальних
чоловіків. 2.
Відкритою
залишається
проблема
врегулювання у
Кримінальному
кодексі кваліфікації
злочинів вчинених

запобігання та
протидії
дискримінації в
Україні" щодо:
приведення у
відповідність з
положеннями
актів права ЄС
переліку підстав,
за якими
забороняється
дискримінація,
включаючи
заборону
дискримінації на
ґрунті сексуальної
орієнтації та
гендерної
ідентичності,
розширення
переліку форм
дискримінації
(віктимізація),
врегулювання
питання заборони
множинної
дискримінації та
дискримінації за
асоціацією,
уточнення сфер дії
закону
розширення
положень, які
регулюють
питання
встановлення
особливих
правовідносин, які
не можуть
вважатися
дискримінаційним
и (виключення)

питань прав людини пункту 1 розділу І);
(за згодою)
заборони множинної дискримінації та дискримінації за асоціацією (абзаци сьомий, десятий
підпункту 1 та абзац другий підпункту 3 пункту 1 розділу І);
уточнення переліку обставин, за яких встановлення певних обмежень або надання привілеїв у разі їх
обґрунтованості не може вважатись дискримінацією (абзаци треті – дванадцятий підпункту 3 пункту 1
розділу І).
Законопроект не передбачає включення ознак сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності
(надалі скорочено – СОҐІ) до згаданого закону, а Мін'юст зі свого боку не бачить потреби та можливості
вносити такі зміни до цього законопроекту. Захід виконано частково, ЛГБТІ компонент заходу не
виконано.
Рекомендація
Під час супроводження законопроекту (реєстр № 3501) внести доповнення, спрямовані на вирішення
піднятої заходом проблеми.29

2) розроблення та IV
подання на
квартал
розгляд Кабінету 2015 р.
Міністрів України
законопроекту про

Мін'юст
Уповноважений
Верховної Ради
України з прав
людини (за згодою)
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Виконано.
Запропоновані проектом Закону України (реєстр. № 3501 від 20 листопада 2015 року) зміни до
чинного законодавства у частині врегулювання питання адміністративної відповідальності за
дискримінацію сприятимуть встановленню пропорційного механізму реагування на факти
дискримінації, який полягатиме зокрема у можливості застосування суб’єктом контролю за дотриманням
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на ґрунті
нетерпимості. 3. Не
завершеним є
приведення
національного
законодавства у
відповідність із
Конвенцією про
права осіб з
інвалідністю в
частині уніфікації
термінології на
означення
інвалідності.

внесення змін до
Кодексу України
про
адміністративні
правопорушення з
метою
врегулювання
питання
адміністративної
відповідальності
за дискримінацію,
визначення
штрафних санкцій
та суб'єктів їх
накладення
3) розроблення та II
подання на
квартал
розгляд Кабінету 2016 р.
Міністрів України
законопроекту про
внесення змін до
Кримінального
кодексу України
щодо:
вилучення з
диспозиції статті
161
Кримінального
кодексу України
частини, яка
стосується
кримінальної
відповідальності
за дискримінацію
(прями чи непряме
обмеження прав
або встановлення
прямих чи
непрямих
привілеїв за
ознаками) - разом
із внесенням
відповідних змін
до Кодексу
України про
адміністративні
правопорушення
та Цивільного
кодексу України,
передбачивши

законодавства у цій сфері (Уповноваженим з прав людини) відповідних інструментів реагування на
порушення законодавства.

МВС
Мін'юст
МОЗ
Мінсоцполітики
Уповноважений
Верховної Ради
України з прав
людини (за згодою)
Комітет Верховної
Ради України з
питань прав людини
(за згодою)

Не виконано
Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського
Союзу)» (реєстр. № 3501 від 20 листопада 2015 року) передбачено внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо вилучення з диспозиції статті 161 Кримінального кодексу України частини, яка
стосується кримінальної відповідальності за дискримінацію (пряме чи непряме обмеження прав або
встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками) — разом із внесенням відповідних змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
З метою імплементації заходу передбаченого підпунктом третім пункту 105 Плану заходів у частині,
що стосується внесення змін до чинного законодавства щодо відповідальності за злочини на ґрунті
нетерпимості та декриміналізації діянь, пов’язаних із зараженням ВІЛ, 30 травня 2016 року за ініціативи
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було проведено робочу зустріч з
представниками центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зазначеного заходу
та представниками громадянського суспільства, де обговорювалися шляхи його реалізації. За
підсумками зустрічі було вирішено взяти за основу для подальшого опрацювання законопроект,
розроблений та представлений Коаліцією з протидії дискримінації в Україні.
З метою з’ясування офіційних позицій щодо вказаного законопроекту у червні 2016 року
Секретаріатом Уповноваженого з прав людини було скеровано запити до відповідних міністерств. Свої
висновки надали Національна поліція України, (Міністерство внутрішніх справ України), Міністерство
соціальної політики України та Міністерство юстиції України. Натомість Міністерство охорони здоров’я
України зі своїми позиціями не можуть визначитися досі, а тому гальмують процес роботи над
законопроектом.
У той же час упродовж звітного періоду жодний з відповідальних за виконання заходу Центральний
орган виконавчої влади не виявив ініціативи щодо розробки та опрацювання відповідних змін до
законодавства України. Натомість вбачається намагання перекласти виконання заходу на громадські
організації та Уповноваженого з прав людини.
Відповідний законопроект був поданий не на розгляд КМУ, а внесений народними депутатами до
ВРУ. Законопроект виконує тільки перший параграф. Захід виконано частково, ЛГБТІ компоненти
заходу не виконано.
Критично важливим пунктом є "забезпечення покарання за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості за
такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, транссексуальність,
інвалідність, мова, (зміни до пункту 3 статті 67, частини другої статей 115, 121, 122, 126, 127, 129, статті
293)". У своїй відповіді МВС пропонує незрозумілий спосіб реформування Кримінального кодексу, за
яким "змінення диспозицій статей забезпечення покарання за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості за
такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, транссексуальність,
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штрафи,
відшкодування
шкоди тощо
забезпечення
покарання за
злочини, скоєні з
мотивів
нетерпимості за
такими ознаками,
як раса, колір
шкіри, релігійні
переконання,
сексуальна
орієнтація,
транссексуальніст
ь, інвалідність,
мова (зміни до
пункту 3 статті 67,
частини другої
статей 115, 121,
122, 126, 127, 129,
статті 293)
декриміналізація
зараження ВІЛ та
іншими
інфекційними
хворобами (статті
130 і 133
Кримінального
кодексу України)
та необхідності
виділення цих
захворювань з
інших видів
нанесення шкоди
здоров'ю в нормах
Кримінального
кодексу України
узгодження
понятійного
апарату
Кримінального
кодексу України в
частині
кваліфікації
різних форм та
проявів
нетерпимості
30
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інвалідність, мова, (зміни до пункту 3 статті 67, частини другої статей 115, 121, 122, 126, 127, 129, 131,
132, 161, 194, 296 Особливої частини КК України стосовно їх доповнення додатковою кваліфікуючою
ознакою "скоєння з мотивів нетерпимості" є недоцільним". Погоджуючись на те, що конкретний
механізм реформування ККУ у цій частині є предметом обговорення та вдосконалення,
рекомендуємо:
1)
Внести потрібні зміни до ККУ у максимально стислий термін.
2)
Ці зміни повинні відповідати таким критеріям:

санкції за скоєння злочинів з мотивів нетерпимості за ознаками раси, кольору шкіри,
національної або етнічної належності, мови, релігійних переконань, сексуальної орієнтації, ґендерної
ідентичності мають бути вищими, ніж за скоєння злочинів без кваліфікуючих ознак;

ознаки раси, кольору шкіри, національної або етнічної належності, мови, релігійних
переконань, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності мають бути прямо вказані у тексті
Кримінального кодексу як такі, що обтяжують покарання за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості за
певними ознаками;

суд має бути зобов'язаним враховувати мотив скоєння злочинів за переліченими вище ознаками
як обставину, що обтяжує покарання;

мають бути криміналізовані умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті,
образу почуттів громадян, приниження честі та гідності громадян за переліченими вище ознаками. 30
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уніфікація
термінології з
використанням
терміна
"нетерпимість"
4) розроблення та грудень
затвердження
2016 р.
типового
колективного
договору,
передбачивши
пряму заборону
дискримінації на
робочому місці та
вимогу щодо
прийняття
підприємствами,
установами та
організаціями
незалежно від
форми власності
політик рівності
та
недискримінації
розроблення та
затвердження
типової політики
рівності та
недискримінації
та зобов'язання
державних
організацій,
установ та
підприємств
прийняти
відповідні
політики

Мінсоцполітики

У стані виконання
Розроблення та затвердження типового колективного договору не узгоджується з положеннями
міжнародного законодавства.
Зокрема, Конвенціями МОП передбачено:
– заходи, вживані з метою сприяння колективним переговорам, мають розроблятися чи
застосовуватися таким чином, щоб не обмежувати свободи колективних переговорів (стаття 8 Конвенції
№ 154);
– там, де це потрібно, вживають заходів, що відповідають умовам країни, з метою заохочення й
сприяння повному розвиткові й використанню процедури ведення переговорів на добровільних засадах
між роботодавцями чи організаціями роботодавців, з одного боку, та організаціями працівників, з
другого боку, з метою регулювання умов праці шляхом укладення колективних договорів (стаття 4
Конвенції № 98).
Стаття 7 Закону вже передбачає встановлення у колективному договорі взаємних зобов'язань сторін
щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема заборони
дискримінації.
Крім того слід зазначити, що враховуючи міжнародні норми, зокрема статті 4 Конвенції МОП № 98
про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів, статті 8 Конвенції
МОП № 154 про сприяння колективним переговорам, статті 6 Європейської соціальної хартії
(переглянутої), про використання процедури ведення колективних переговорів на добровільних засадах,
колективні договори укладаються не на всіх підприємствах.
Зазначений захід не узгоджується із стандартами МОП (у частині розробки типового колективного
договору) та законодавчо врегульований (ст. 7 Закону України „Про колективні договори і угоди” щодо
змісту колективних договорів).
Рекомендації
Виконавцям заходу спільно із зацікавленими сторонами опрацювати підняту заходом проблему та за
потреби внести зміни до Плану дій.

5) з метою
III
забезпечення
квартал
відповідності
2016 р.
норм та положень
національного
законодавства
офіційному
перекладу
Конвенції ООН
про права
інвалідів і
Факультативного

МЗС
Мінсоцполітики

Виконано частково.
6 липня 2016 року внесено редакційні зміни до україномовного тексту Конвенції. Відтепер термін
«інвалід» у Конвенції та Факультативному протоколі до неї змінено на термін «особа з інвалідністю».
07 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї», якими
внесла аналогічні зміни у назву та текст Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів
і Факультативного протоколу до неї».
План заходів акцентував увагу на терміні «людина з інвалідністю», а не «особа», що в більшій би
мірі відповідало англомовному тексту. Крім цього інші терміни, що потребували змін в україномовний
Конвенції залишились не зміненими.
Варто також зауважити, що вказаним підпунктом пункту 105 Плану заходів передбачено серед
іншого усунення дискримінаційної складової понять та внесення змін щодо заміни слів «інвалід» та
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протоколу до неї
та усунення
дискримінаційної
складової понять
внесення змін
щодо заміни слів
"інвалід" та "особа
з обмеженими
фізичними
можливостями" (у
значенні "людина
з інвалідністю")
словами "людина
з інвалідністю", а
також інших
конструкцій, у
тому числі до:

«особа з обмеженими фізичними можливостями» (у значенні «людина з інвалідністю») словами «людина
з інвалідністю», а також інших конструкцій, і до інших нормативно-правових актів Верховної Ради
України. Водночас до жодного іншого Закону України вказані зміни внесені не були, в тому числі до
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

8) утворення
I квартал
робочої групи із
2016 р.
залученням
міжнародних
фахівців для
розроблення
проекту Порядку
здійснення заміни
офіційних
документів
особам, яким
встановлено
клінічний діагноз
"транссексуальніс
ть", та підготовки
пропозицій щодо
внесення
відповідних змін
до інших
нормативних
документів

МОЗ
Не виконано.
МВС
Згідно з інформацією, зазначеною у звіті, підготованому Міністерством юстиції, наказом МОЗ
громадська
України від 25.12.2015 № 899 «Про затвердження складу мультидисциплінарних робочих груп з
організація "Інсайт" розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах
(за згодою)
доказової медицини у 2015-2016 роках» створено мультидисциплінарну робочу групу з опрацювання
медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги за темою «Транссексуалізм».
Мета створення вказаної мультидисциплінарної робочої групи, безпосередньо не пов’язана з
виконанням завдання визначеного зазначеним підпунктом пункту 105 Плану заходів.

9) розроблення
II
Порядку
квартал
здійснення заміни 2016 р.
офіційних
документів
особам, яким
встановлено
клінічний діагноз
"транссексуальніс
ть", та підготовка
пропозицій щодо

МОЗ
МВС
Мін'юст
громадська
організація "Інсайт"
(за згодою)

Не виконано.
Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я, з метою удосконалення медичної допомоги
при ґендерній дисфорії, наказом МОЗ України від 15.09.2016 № 972 «Про затвердження медикотехнологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ґендерній дисфорії» було
затверджено уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги.
Наразі на сайті МОЗ України для громадського обговорення опубліковано проект наказу «Про
затвердження медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої
належності та форми первинної облікової документації», який скасовує наказ МОЗ України від 3 лютого
2011 р. № 60 та затверджує нові медико-біологічні та соціально-психологічні показання для зміни
(корекції) статевої належності, які не містять дискримінаційних положень.
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внесення
відповідних змін
до інших
нормативних
документів
підготовка
пропозиції щодо
внесення змін до
наказу МОЗ від 3
лютого 2011 р. N
60 "Про
удосконалення
надання медичної
допомоги особам,
які потребують
зміни (корекції)
статевої
належності" та
розділу 2 Правил
внесення змін до
актових записів
цивільного стану,
їх поновлення та
анулювання,
затверджених
наказом Мін'юсту
від 12 січня 2011
р. N 96/5

31

Окрім цього важливо наголосити, що у жовтні цього року у МОЗ України було утворено робочу
групу з питань виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до
2020 року, а починаючи з четвертого кварталу 2016 року заступником голови групи здійснюватиметься
підготовка звіту про виконання Плану дій.
Оцінка: одним з індикаторів виконання вказаного заходу мала стати розробка та прийняття у ІІ
кварталі 2016 року Порядку здійснення заміни офіційних документів особам, яким встановлено
клінічний діагноз “транссексуальність” та підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін до
інших нормативних документів. Разом з тим вказаний пункт Плану заходів станом на листопад
залишається не виконаним.
Захід почав виконуватися тільки після призначення МОЗ Уляни Супрун. На момент складення цього
звіту захід не виконано.31

10) удосконалення 2016 діяльності
2020
експертної ради з роки
питань розгляду
звернень за
фактами
дискримінації за
ознакою статі

Мінсоцполітики
місцеві
держадміністрації

Виконано частково.
Створення нової Експертної ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі,
яка включила в себе представників різних органів державної влади та представників громадянського
суспільства є безперечно позитивним кроком. Водночас з впевненістю говорити про ефективне
виконання вказаного заходу можна буде лише після оцінки конкретних результатів роботи зазначеної
Експертної ради.
Разом з тим, вказаний підпункт Плану заходів індикатором визначає також удосконалення процедури
розгляду звернень з питань дискримінації за ознакою статі, в тому числі і у діяльності експертних рад з
вказаного питання, які діють при місцевих державних адміністраціях. Однак комплексної оцінки стану
виконання вказаного заходу з боку місцевих державних адміністрацій у звіті Міністерства юстиції не
відображено.

11) внесення змін
до переліку
захворювань,
протипоказань до
донорства і форм
ризикованої
поведінки,

МОЗ

Не виконано.
На даний час відсутня інформація, яка могла би свідчити про виконання заходу. Крім того
Міністерство охорони здоров’я листом від 23.09.2016 до Міністерства юстиції висловило офіційну
позицію стосовно неприйнятності виконання заходу та акцентувало увагу на необхідності його
вилучення з Плану заходів.
Захід почав виконуватися тільки після призначення МОЗ Уляни Супрун. На момент складення цього
звіту захід не виконано.32
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II
квартал
2016 р.
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додатка 3 до
Порядку
медичного
обстеження
донорів крові та
(або) її
компонентів,
затвердженого
наказом МОЗ від 1
серпня 2005 р. N
385 "Про
інфекційну
безпеку
донорської крові
та її компонентів",
зокрема
вилучення пункту
1.3
106.
Реалізація
програми
щодо
підвищення
обізнаності
громадян у
сфері
запобігання
та протидії
дискримінації

32
33

Відсутність
системної роботи
органів влади у
напрямі підвищення
обізнаності
громадян у сфері
запобігання та
протидії
дискримінації, не
дозволяє говорити
про імплементацію
результату.
Відповідні кроки
здійснюються лише
неурядовими
організаціями та
Уповноваженим ВР
з прав людини.

1) проведення
інформаційнопросвітницької
кампанії з питань
рівності та
недискримінації

постійно центральні органи
виконавчої влади

Виконано частково.
Комплексної оцінки та узагальнення щодо стану виконання вказаного підпункту Плану дій
Міністерством юстиції не здійснюється. Вказане може свідчити як про не виконання центральними
органами виконавчої влади пункту Плану заходів, так і про неналежну організацію Міністерством
юстиції роботи щодо налагодження звітування центральними органами виконавчої влади про виконання
Плану заходів.
Рекомендація
Виконавцям заходу Розпочати співпрацю з НУО, які проводять інформаційну кампанію, зокрема ГО
ЦСД на національному рівні (кампанія «дискримінація обмежує, протидій» та місцевими партнерами)..

2) розроблення та II
розміщення у
квартал
відділках МВС та 2016 р.
пунктах надання
швидкої медичної
допомоги
інформаційних
плакатів для
постраждалих від
злочинів на ґрунті
ненависті

МВС
МОЗ
Генеральна
прокуратура
України (за згодою)
профільні
громадські та
міжнародні
організації (за
згодою)

Виконано частково.
У звіті про реалізацію Плану заходів, підготовленому Мін'юстом, відсутня інформація про кількість
розміщених плакатів у відділках Національної поліції з конкретизацією по окремих регіонах. Крім того,
відсутня інформація про розміщення плакатів у медичних установах. Відсутність вказаної інформації не
дає змоги у повній мірі оцінити стан реалізації зазначеного заходу.
Захід частково виконано (наскільки нам вдалося з'ясувати, на плакатах немає прямої згадки про
ЛГБТІ).33

3) розміщення у
II
державних
квартал
установах
2016 р.
(центрах
зайнятості,
лікарнях, органах і
установах

центральні органи
виконавчої влади
Уповноважений
Верховної Ради
України з прав
людини (за згодою)

Виконано частково.
Коаліцією з протидії дискримінації спільно з Уповноваженим з прав людини за підтримки проекту
Європейського Союзу та Ради Європи “Посилення імплементації європейських стандартів прав людини
в Україні” заплановано проведення інформаційно-просвітницької кампанії з питань запобігання та
протидії дискримінації.
На цьому етапі розроблено концепцію інформаційних плакатів, які в подальшому будуть поширені в
навчальних закладах, установах охорони здоров’я, центрах зайнятості.
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соціального
захисту
населення)
інформаційних
плакатів щодо
видів
дискримінації,
покарання за неї
та засобів
правового захисту
107.
Забезпечення
безперешкод
ного доступу
кожного до
ефективних
засобів
правового
захисту від
дискримінації
, дотримання
і
впровадженн
я принципу
недискриміна
ції та
культури
поваги до
різноманітно
сті, вжиття
заходів з
подолання у
суспільстві
стереотипів,
які
призводять
до
дискримінації

Можна привітати
розроблення
навчального курсу
із запобігання та
протидії
дискримінації та
початок проведення
такого навчання для
поліцейських.
Позитивним
виглядає й
проведення
навчання для
працівників
Державної
прикордонної
служби щодо
протидії
дискримінації під
час проходження
кордону та пошуку
притулку. Однак,
відсутність
системної роботи
МОН щодо
формування
відповідних
програм у системі
юридичної освіти, а
також позиція
прокуратури та
суддівського
корпусу щодо
відповідного
навчання, дещо
притьмарює
успішність
досягнення
результату..

Відсутність інформації про розміщення відповідних плакатів в закладах охорони здоров’я та
соціального захисту свідчить про часткове виконання заходу.

4) розроблення та
запровадження
тренінгів для
суддів з питань
расизму та
дискримінації,
насамперед на
запобігання
дискримінації

починаю
чи з IV
кварталу
2015 р.

5) розроблення із
залученням
міжнародних
експертів та
представників
громадянського
суспільства курсу
для працівників
правоохоронних
органів щодо
запобігання
дискримінації та
недопущення
працівниками
правоохоронних
органів проявів
дискримінації
стосовно
уразливих груп

починаю МВС
чи з I
кварталу
2016 р.

6) внесення
відповідного
курсу до програм
підготовки,
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників
правоохоронних
органів

Національна школа
суддів (за згодою)
міжнародні та
громадські
організації (за
згодою)

Інформацію не надано.

Виконано
Інформація МВС не надана.
За інформацією Правозахисного ЛГБТ Центру «Наш світ» захід виконано.

Виконано частково.
Надана інформація комплексно не дає змоги відобразити стан реалізації вказаного пункту Плану дій,
оскільки по-перше, залишається невідомим, чи розроблено відповідний курс для прокурорів, а також не
зрозумілим є кількість працівників Національної поліції, які пройшли відповідне навчання. У той же час
серед відповідальних за виконання зазначеного заходу визначено лише Міністерство внутрішніх справ.
Рекомендації: захід потребує узгодження з Генеральною прокуратурою України.
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108.
Посилення
відповідально
сті за відмову
в розумному
пристосуванн
і об'єктів
фізичного
оточення для
забезпечення
потреб людей
з
інвалідністю

Розроблений
Мінсоцполітики
законопроект щодо
посилення
контролю із
забезпечення
доступності
будівель для людей
з інвалідністю додає
певного оптимізму
щодо досягнення
очікуваного
результату. Разом із
тим, є небезпека, що
після узгодження із
Міністерствами
текст законопроекту
може суттєво
втратити. Діяльність
ж Міністерства
інфраструктури
взагалі схожа на
ігнорування
законодавчих норм
щодо необхідності

7) розроблення та
внесення до
навчальних
програм
підготовки
юристів курсу з
антидискримінаці
йного права

III
квартал
2016 р.

8) розроблення та
запровадження в
рамках програм
підготовки,
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
прикордонників
курсу з протидії
дискримінації під
час проходження
прикордонного
контролю та
доступу до
процедури
пошуку притулку

III
Адміністрація
квартал Держприкордонслу
2016 р.
жби
I квартал
2018 р.

1) розроблення та III
подання на
квартал
розгляд Кабінету 2016 р.
Міністрів України
пропозицій
стосовно внесення
змін до Порядку
проведення
конкурсу з
перевезення
пасажирів на
автобусному
маршруті
загального
користування
щодо
обов'язкового
врахування під час
конкурсу
особливих потреб
людей з
ураженням
органів зору,
слуху, опорнорухового апарату

МОН

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінсоцполітики
інші заінтересовані
органи влади

Не виконано.
Надана інформація не є показником виконання вказаного заходу, оскільки Планом дій передбачено
розроблення Міністерством освіти і науки та внесення до навчальних програм підготовки юристів курсу
з антидискримінаційного права та впровадження у навчальні програми всіх навчальних закладів, що
здійснюють підготовку юристів

Виконано у звітному періоді.
Опрацьовано розпорядчі документи щодо розроблення та запровадження в межах програм
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державної прикордонної служби
України:
- курсу з протидії дискримінації під час проходження прикордонного контролю та доступу до
процедури пошуку притулку у системі базової підготовки курсантів і слухачів Національної академії
Держприкордонслужби України та на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
прикордонного контролю;
- курсу з протидії дискримінації за дистанційною формою навчання на базі Головного центру
дистанційного навчання Національної академії Держприкордонслужби України.
З 26.09 по 11.11.2016 року заплановано проведення зазначеного курсу навчання з фахівцями
прикордонного контролю.
Розроблено та включено до навчальних програм у систему базової підготовки курсантів і слухачів
Національної академії Держприкордонслужби України та на курсах перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців прикордонного контролю навчальний матеріал з питань запобігання дискримінації
та недопущення проявів дискримінації стосовно уразливих груп.
Не виконано.
У звіті Міністерства юстиції повідомляється, що виконання заходу триває, зокрема наголошується,
що Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 (далі –
Порядок), визначено, що організатор проведення конкурсу з визначення кращого перевізника, який
здійснюватиме пасажирські перевезення на автобусному маршруті загального користування, встановлює
вимогу щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає міські та приміські автобусні
маршрути загального користування, щонайменше одного транспортного засобу, пристосованого для
перевезення осіб з інвалідністю.
Проте враховуючи, що дія Порядку поширюється тільки на автомобільний транспорт, індикатор
досягнення цілі «кількість доступних транспортних засобів загального користування на залізничному,
міському електротранспорті, метрополітені» не може бути досягнуто.
Разом з тим, органами, відповідальними за виконання зазначеного заходу, не надано жодної
інформації про внесення, або хоча б розробку змін до Порядку, які б покращили ситуацію із доступністю
автомобільного транспорту, який має бути приведено до вимог Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні».
Крім того, слід звернути увагу, що в Порядку використовується узагальнене визначення
«транспортний засіб пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями», яке
не передбачає конкретних елементів доступності для різних категорій людей з інвалідністю.
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забезпечення
доступності
транспорту для
людей з
інвалідністю.

та інших
маломобільних
груп населення
(відповідно до
статті 28 Закону
України "Про
основи соціальної
захищеності
інвалідів в
Україні")
2) розроблення та III
подання на
квартал
розгляд Кабінету 2016 р.
Міністрів України
законопроекту про
внесення до
Кодексу України
про
адміністративні
правопорушення,
Цивільного
кодексу України
та інших актів
законодавства
змін щодо:
визначення
органу, який
здійснюватиме
державний
контроль (нагляд)
за пристосуванням
діючих об'єктів
архітектури до
потреб людей з
інвалідністю
покладення на
власників та
користувачів
об'єктів
архітектури
обов'язку вживати
заходів щодо їх
пристосування до
потреб людей з
інвалідністю
передбачення
відповідальності
за відмову від
пристосування
об'єктів

Мінсоцполітики
Мінрегіон

У стані виконання.
Міністерством соціальної політики розроблено відповідний законопроект, неофіційним текстом
якого передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону
України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" в частині
встановлення відповідальності за незабезпечення обстеження та паспортизації об'єкта, що підлягає
обов'язковому обстеженню, порушення порядку проведення такого обстеження та нереалізація заходів
щодо забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації.
Встановлення такої відповідальності повинно, зокрема, забезпечити й доступність для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення об'єктів громадського та цивільного призначення,
які вже здані в експлуатацію.
Крім того, передбачається накладення штрафних санкцій на власників або управителів об'єктів, що
підлягають обов'язковому обстеженню (крім багатоквартирних житлових будинків, незалежно від класу
наслідків (відповідальності) та суб'єктів господарювання, які проводять обстеження та паспортизацію
об'єктів, що підлягають обов'язковому обстеженню (крім багатоквартирних житлових будинків,
незалежно від класу наслідків (відповідальності) з метою проведення вищезгаданого обстеження.
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архітектури до
потреб людей з
інвалідністю
посилення
відповідальності
забудовників,
суб'єктів, що
проводять
експертизу
проектів
будівництва та
здійснюють
державний
архітектурнобудівельний
контроль (нагляд)
за недотримання
державних
будівельних норм
у частині
забезпечення
доступності
маломобільних
груп населення, у
тому числі людей
з інвалідністю
109.
Забезпечення
ефективного
розслідуванн
я злочинів,
вчинених з
мотивів
расової,
національної,
релігійної та
іншої
нетерпимості,
та
притягнення
винних осіб
до
відповідально
сті

Сприятиме
ефективному
розслідуванню
злочинів, вчинених
з мотивів расової,
національної,
релігійної та іншої
нетерпимості
затвердження
інструкції
протоколу щодо
прийняття заяви про
вчинення злочину з
мотивів
нетерпимості та
покладення
обов’язків із
досудового
контролю на
слідчих із
здійснення
досудового
розслідування
злочинів вчинених

1) затвердження
III
протоколу/інструк квартал
ції щодо
2016 р.
прийняття заяви
про вчинення
кримінального
правопорушення з
урахуванням
мотиву
нетерпимості,
зазначеного
потерпілим

МВС
інші заінтересовані
органи влади
громадські
організації (за
згодою)

Виконано
Внесено зміни до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень
про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС від 06.11.2015 №
1377 (наказ МВС України від 30.05.2016 № 438, зареєстрований у Міністерстві юстиції 15.06.2016 за
№864/28994).
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.

4) розроблення та
прийняття наказу
щодо введення у
кожному регіоні
спеціалізації
(покладення
обов'язків)
прокурорів і
слідчих,
відповідальних за
здійснення

МВС
інші заінтересовані
органи влади
Уповноважений
Верховної Ради
України з прав
людини (за згодою)
неурядові
громадські
організації (за
згодою)

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

IV
квартал
2018 р.
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110.
Удосконален
ня порядку
проведення
органами
виконавчої
влади
антидискримі
наційної
експертизи
проектів
нормативноправових
актів

111.
Здійснення
підготовки
статистичних
даних про
порушення
законодавств
а у сфері
запобігання
та протидії
дискримінації
та
притягнення
до
відповідально

на Ґрунті
нетерпимості.

контролю за
розслідуванням
злочинів на ґрунті
ненависті

Тривала підготовка
методології анти
дискримінаційної
експертизи не
дозволяє говорити
про досягнутий
прогрес в
імплементації
очікуваного
результату.

1) розроблення та I квартал
затвердження
2016 р.
методики
проведення
антидискримінаці
йної експертизи,
спрямованої на
належне
виконання
постанови
Кабінету
Міністрів України
від 30 січня 2013
р. N 61

Певному успіху у
досягненні
результату можна
завдячувати
внесення до
класифікатору
звернень громадян
звернень пов’язаних
із дискримінацією.

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

У стані виконання.
Наразі здійснюється переклад (на українську мову) Аналітичного звіту щодо міжнародного досвіду
(good practices) організації антидискримінаційної експертизи, підготовленого міжнародним експертом
Нілом Кроулі.
Підготовлену в Аналітичному звіті інформацію буде використано для вдосконалення методики
проведення антидискримінаційної експертизи, спрямованої на належне виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61.

2) проведення
постійно Уповноважений
семінарів та
Верховної Ради
тренінгів для
України з прав
юридичних та
людини (за згодою)
інших підрозділів
Мін'юст
органів
виконавчої влади з
метою підвищення
ефективності
проведення ними
антидискримінаці
йної експертизи
проектів
нормативноправових актів

У стані виконання.
Повноцінне виконання другого підпункту пункту 110 Плану заходів неможливе без розробки та
затвердження якісної методики проведення антидискримінаційної експертизи (яка на даний час в
Україні відсутня). Відповідно виконання підпункту першого вказаного пункту Плану заходів надасть
змогу забезпечити якісне навчання працівників юридичних та інших підрозділів органів виконавчої
влади з метою підвищення ефективності проведення ними антидискримінаційної експертизи проектів
нормативно-правових актів

1) прийняття
нормативноправового акта
щодо
впровадження
системи ведення
центральними та
місцевими
органами
виконавчої влади
обліку звернень
щодо
дискримінації

Виконано.
На засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 № 359 «Про
внесення зміни до розділу II Класифікатора звернень громадян»
Рекомендації.
Мін’юсту у зведеному звіті про виконання Плану дій на реалізацію національної стратегії у сфері
прав людини подати інформацію щодо ефективності внесених змін до Класифікатору звернень громадян.

2) розроблення та
затвердження

I квартал Мін'юст
2016 р.

Держстат

У стані виконання.
Інформацію щодо додержання вимог адміністративного законодавства в Україні Держстат збирає в

133
сті винних
осіб

комплексних
державних
статистичних
показників та
відповідних
статистичних
форм для
проведення оцінки
стану дотримання
принципів
рівності та
недискримінації

3) включення до
категорій
узагальнення
судової
статистики
категорії справ
щодо
дискримінації

рамках державного статистичного спостереження за формою № 1-АП "Звіт про розгляд справ про
адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до
адміністративної відповідальності".
Узагальнені дані за формою № 1-АП у розрізі статей Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі - КУпАП), органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення, регіонів оприлюднююся у статистичному
бюлетені "Адміністративні
правопорушення в Україні".
У разі внесення змін до КУпАП у частині доповнення його статтею щодо адміністративної
відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації Держстат
готовий публікувати дані щодо порушення законодавства за цією статтею у зазначеному виданні.
Розпорядником інформації щодо кримінальних правопорушень є Генеральна прокуратура України
(далі - ГПУ).
Відповідно до статті 149 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ведення судової
статистики здійснює Державна судова адміністрація України (далі - ДСА України).
У разі надходження до Держстату проектів нормативних актів щодо необхідності внесення змін у
чинні форми адміністративної звітності ГПУ, ДСА України або впровадження додаткової
адміністративної звітності щодо порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації
Служба розгляне їх у встановленому порядку.
З метою впровадження системи ведення центральними та місцевими органами виконавчої влади
обліку звернень щодо дискримінації Міністерство і юстиції України розробило та 16.03.2016
оприлюднило і на своєму офіційному веб-сайті проект постанови і Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до розділу II Класифікатора звернень громадян". Зміни стосуються доповнення вказаного
Класифікатора позицією щодо фактів дискримінації.
I квартал ДСА (за згодою)
2016 р.

6) запровадження I квартал
збору
2016 р.
статистичних
даних та їх
оприлюднення
(звітність) щодо
злочинів з мотивів
нетерпимості

МВС
інші заінтересовані
органи влади
СБУ (за згодою)

Не виконано.
За інформацією, поданою в урядовому звіті виконання вказаного підпункту ускладнене тим, що
Кримінальним кодексом України не передбачено окремого складу злочину, пов'язаного з
дискримінацією.
Таким чином, після внесення відповідних змін до кримінального законодавства можливо
запровадити відповідний облік судами справ зазначеної категорії.
Рекомендації: потребує редакційного редагування підпункт 3 пункту 111 Плану заходів в частині
категорій справ щодо дискримінації.
Не виконано.
У зведеному звіті Мін’юсту інформація про виконання заходу відсутня. Разом з тим, у 2015 році в
Головному слідчому управлінні Національної поліції України створено Національний контактний пункт
від України з питань злочинів, учинених на ґрунті ненависті, однією із цілей роботи якого є
інформування про ситуацію в цій сфері34.
Констатувати повну реалізацію цього заходу неможливо, оскільки збір та аналіз вказаної
статистичної інформації має проводитися систематично та формуватися за чіткими критеріями, після
чого такі дані повинні регулярно оприлюднюватись.

Забезпечення прав корінних народів і національних меншин
Законодавство з питань захисту прав національних меншин потребує удосконалення та приведення у відповідність із міжнародними стандартами. Існує необхідність у законодавчому
врегулюванні статусу корінних народів.
Стратегічна мета:

34

У Нацполіції створено контактний пункт від України з питань злочинів, учинених на ґрунті ненависті // https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1830725
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Створення ефективної системи забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин, підтримки та розвитку толерантних міжнаціональних відносин у суспільстві
Найменуванн Оцінка досягнення
я очікуваного очікуваного
результату
результату
112.
Створення
ефективного
механізму
забезпечення
та захисту
прав
корінних
народів і
національних
меншин

На жаль, про
створення
механізму
забезпечення та
захисту прав
корінних народів та
національних
меншин говорити
не доводиться.
Відповідного
Центрального
органу виконавчої
влади не створено.
Не вживаються
позитивні дії для
забезпечення права
на освіту, зокрема в
частині
диференціації
вимог ЗНО з
української мови та
літератури. Більше
того, Урядом не
здійснювались
кроки щодо
вивчення питання
введення у школах
з навчанням
національних
меншин предмету
«Історія
національної
меншини».

Найменування
заходу

Строк
виконан
ня

1) визначення
II
центрального
квартал
органу виконавчої 2016 р.
влади у сфері
етнополітики з
відповідною
інституційною
спроможністю
виконувати функції
з формування
політики у
відповідній сфері, у
тому числі
профілактики та
проведення
моніторингу
дотримання прав
корінних народів і
національних
меншин
7) проведення
III
аналізу можливості квартал
диференціації
2016 р.
вимог зовнішнього
незалежного
оцінювання з
української мови та
літератури для
випускників
загальноосвітніх
навчальних
закладів з
навчанням мовами
національних
меншин та подання
відповідних
пропозицій до
Кабінету Міністрів
України
8) проведення
III
аналізу можливості квартал
запровадження в
2016 р.
загальноосвітніх
навчальних

Відповідальні за
виконання

Моніторинг виконання

Кабінет Міністрів
України

У зведеному звіті відсутня інформація про здійснені кроки у напрямі виконання заходу.

Не виконано.
Через впровадження незалежного тестування випускників шкіл загострилася проблема
недостатнього рівня знань української мови представниками національних меншин, що мало наслідком
неконкурентоспроможність випускників з їх числа при вступі до вищих навчальних закладів.
Не можна погодитися із позицією, висловленою у Звіті стосовно відсутності потреби в
диференціації вимог зовнішнього незалежного оцінювання. Маємо зауважити, що диференційований
підхід до вимог зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури для випускників
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин можна розцінювати як
позитивні заходи задля забезпечення доступу до отримання вищої освіти представниками національних
меншин. Адже вивчення української мови для більшості представників нацменшин дорівнює вивченню
іноземної мови.
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закладах з
навчанням мовами
національних
меншин курсу з
історії національної
меншини та
подання
відповідних
пропозицій до
Кабінету Міністрів
України
113.
Здійснення
комплексних
заходів щодо
забезпечення
потреб
громадян
України, які
належать до
корінних
народів і
національних
меншин, у
соціальних та
інших
послугах

Складається
враження, що
виконавці заходу
не виявляють
особливої
активності в
інформуванні
представників
корінних народів та
національних
меншин у місцях їх
компактного
проживання щодо
соціальних послуг,
які надаються
центрами
зайнятості.
Подібною є
ситуація із
інформування
фахівців сфери
охорони здоров’я
стосовно
особливостей
менталітету
національних
меншин. Вказане
змушує
констатувати, що у
забезпеченні
корінних народів та
національних
меншин
соціальними та
іншими послугами
залишаються
значні виклики.

1) подання
II
пропозицій щодо
квартал
проведення
2016 р.
комітетських
слухань про:
стан реалізації
Стратегії захисту та
інтеграції в
українське
суспільство
ромської
національної
меншини на період
до 2020 року
врегулювання
правового статусу
та переміщення
представників
корінних народів та
національних
меншин, що
проживають на
тимчасово
окупованій
території України

Кабінет Міністрів
України
Мінкультури

Виконано частково.
5 жовтня 2016 року за ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин та міжнаціональних відносин проведено комітетські слухання на тему: «Стан
реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на
період до 2020 року».
Проте не було проведено комітетських слухань щодо врегулювання правового статусу та
переміщення представників корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово
окупованій території України. Інформація про ініціювання проведення таких слухань з боку Кабінету
Міністрів України та Мінкульту, зокрема, відсутня.

3) проведення у
місцях компактного
проживання
національних
меншин заходів з
інформування про
соціальні послуги,
що надаються
Державною
службою
зайнятості

щокварт
алу
починаю
чи з II
кварталу
2016 р.

Мінсоцполітики
У стані виконання.
органи місцевого
Міністерство соціальної політики повідомляє, що інформування про послуги центрів зайнятості
самоврядування (за здійснюється у місцях компактного проживання осіб ромської національності за їх зверненням. Однак, не
згодою)
зрозуміло ініціювання надання такого інформування у місцях компактного проживання безпосередньо
громадські
фахівцями центрів зайнятості.
організації
етнонаціональних
спільнот (за згодою)

4) забезпечення
інформування

починаю МОЗ
чи з II
органи місцевого

У стані виконання.
МОЗ подається інформація лише стосовно інформування у Миколаївській області. Водночас, не
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працівників
кварталу самоврядування (за зрозуміло чи є ця робота системною? Чи проводиться подібне інформування в інших областях?
державних закладів 2016 р.
згодою)
охорони здоров'я
громадські
про особливості
організації
національної
етнонаціональних
ментальності
спільнот (за згодою)
представників
національних
меншин у місцях їх
компактного
проживання
115.
Проведенн
я політики
міжнаціона
льної
толерантно
сті

Не зважаючи на
певні кроки із
сприяння
мовленню мовами
національних
меншин, ця робота
не відзначається
системністю.
Більше того,
формальне
декларування
фінансової
підтримки на ці
цілі, не завжди має
наслідком реальне
їх втілення.

4) сприяння
2015 збільшенню обсягів 2018
виробництва і
роки
розповсюдження
телерадіопрограм
мовами
національних
меншин та
корінних народів

Мінкультури
Мінсоцполітики

Не виконано.
Подана у Звіті інформація не дає змогу оцінити чи було розроблено та впроваджено прозорий
механізм державної підтримки засобів масової інформації мовами національних меншин та корінних
народів. Не зважаючи на внесення змін до «Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей,
які були депортовані з території України» (постанова КМУ від 20.04.2016 № 303) щодо фінансової
підтримки телеканалу ATR, до середини жовтня телеканал практично не отримував відповідного
фінансування.
В той же час не сформовано системи заходів, координації відповідних заходів стосовно різних груп
національних та етнічних меншин, корінних народів, немає належної координації з громадськими
ініціативами. Частина інформаційної кампанії стосовно прав корінних народів відбувається і під егідою
Міністерства інформаційної політики – приміром – інформаційні кампанії 2016 – Крим – це Україна.
Втім Міністерство інформаційної політики України немає у складі відповідальних за реалізацію
пріоритету, виглядає за доцільне покращення координації діяльності між органами центральної влади у
розробці програми реалізації пріоритету.
Відсутня інформація про розвиток мовлення мовами меншин, бракує статистики у оцінці
використання мов національних меншин у системі мовлення. 35

116.
Забезпечення
захисту та
інтеграції в
українське
суспільство
ромської
національної
меншини

Рівень виконання
заходів змушує
констатувати, що
Уряд не надто
ефективно працює
у напрямі захисту
та інтеграції в
українське
суспільство
ромської
національної
меншини. Це
підтверджує
зволікання із
переглядом
Стратегії захисту
та інтеграції в
українське

1) опрацювання
2016 рік
питання щодо
утворення
міжвідомчого
координаційного
органу, який
забезпечуватиме
узгодженість дій
центральних
органів виконавчої
влади, місцевих
органів виконавчої
влади щодо захисту
прав національних
меншин

Мінкультури
інші заінтересовані
центральні органи
виконавчої влади
органи місцевого
самоврядування
громадські
об'єднання, що
представляють
інтереси ромської
національної
меншини (за
згодою)

Ризик не виконання заходу.
Із звіту Уряду вбачається, що лише у Вінницькій області з метою підвищення ролі національнокультурних товариств, створення належних умов для подальшого розвитку етнічної, культурної і мовної
самобутності представників різних національностей при обласній державній адміністрації з 2008 року діє
обласна рада представників національно-культурних товариств області.
На засіданнях ради проводились обговорення щодо залучення національно-культурних товариств до
участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті міста, налагодження оперативного
діалогу і взаємодії між органами місцевого самоврядування та національними товариствами.
У 2016 році раду представляють найбільш активні національні спільноти, а саме: азербайджанська,
білоруська, вірменська, грузинська, єврейська, кримськотатарська, польська, ромська, чеська та
представники структурних підрозділів облдержадміністрації, які співпрацюють з національнокультурними об’єднаннями.
.Жодної іншої інформації, яка б свідчила про опрацювання питання, в тому числі на рівні
Центральних органів виконавчої влади, виконавці не надають. Це може свідчити про ризик не виконання
заходу

35УНЦПД/

Тищенко Ю.

2) перегляд
I квартал
Стратегії захисту та 2016 р.
інтеграції в

Не виконано.
25 листопада 2016 року при Міністерстві культури України створено Міжвідомчу робочу групу з
питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство
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суспільство
ромської
національної
меншини на період
до 2020 року,
відсутністю
механізму
статистичного
обліку кількості
представників
ромської
національної
меншини.

українське
суспільство
ромської
національної
меншини на період
до 2020 року із
забезпеченням прав
ромської
національної
меншини, зокрема
права на працю,
охорону здоров’я,
освіту та житло
3) визначення
відповідного
механізму
статистичного
обліку та
відображення
кількості
представників
ромської
національної
меншини як в
цілому в Україні,
так і в окремих
регіонах та
населених пунктах

ромської національної меншини на період до 2020 року.
7 листопада 2016 року відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань виконання
плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 року.
У той же час у звіті відсутня інформація про опрацювання Центральними органами виконавчої
влади питання перегляду Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної
меншини.

2016 рік

Держстат

Не виконано.
Очікуваним результатом виконання вказаного заходу має стати визначення відповідного механізму
статистичного обліку та відображення кількості представників ромської національної меншини як у
цілому в Україні, так і в окремих регіонах.
Разом з тим, включення у програму чергового перепису населення питання щодо етнічного
походження і (національності) респондента не можна розцінювати як запровадження ефективного
механізму статистичного обліку представників ромської національної меншини. Крім того, перенесення
Всеукраїнського перепису населення з 2016 року на 2020 рік ще на чотири роки відкладає можливість
реальної оцінки становища представників ромської національної меншини в Україні, а також не
сприятиме забезпеченню вжиття ефективних засобів захисту прав вказаних осіб, зокрема у контексті
реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на
період до 2020 року.

Забезпечення прав учасників антитерористичної операції
Головні проблеми у цій сфері: законодавством не врегульовано низку питань, пов’язаних із проведенням антитерористичної операції в Україні; не визначено статус окремих категорій
осіб, які беруть участь в антитерористичній операції; не забезпечено належний рівень матеріально-технічного забезпечення осіб, які беруть участь в антитерористичній операції.
Стратегічна мета:
Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції
Найменуванн Оцінка досягнення
я очікуваного очікуваного
результату
результату
117.
Створення
належних
матеріальнотехнічних
умов для
учасників
антитерорист
ичної

Зазначені в
очікуваному
результаті заходи не
відповідають його
формулюванню
Рекомендації.
Кабінету Міністрів
України внести
зміни до

Найменування
заходу

Строк Відповідальні за
викона виконання
ння

3) розроблення та
I
подання на розгляд квартал
Кабінету Міністрів 2016 р.
України
законопроекту про
внесення зміни до
статті 6 Закону
України "Про статус
ветеранів війни та

Мінсоцполітики
Мінфін
Міноборони
СБУ (за згодою)
інші центральні
органи виконавчої
влади

Моніторинг виконання

У стані виконання.
Мінсоцполітики після січня 2016 року не вживало заходи для розроблення відповідного
законопроекту. Фактично виконання заходу зупинено.
Що стосується проекту Закону (реєстр. № 3707), то Комітет Верховної Ради України у справах
ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю на своєму
засіданні 19.02.2016 рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні
повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Разом із тим, постанова КМУ від 29.04.2016 № 336 “ Деякі питання соціального захисту ветеранів
війни та членів їх сімей” поширюється, в тому числі на «осіб, «які стали інвалідами внаслідок поранення,
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операції на
період її
проведення

Розпорядження
КМУ від 23.11.2015
№ 1393-р, яким
затверджено План
дій.
1. Перенести захід
119.1 до
очікуваного
результату
перейменувавши
його відповідно
117.1
2. Перенести заходи
117.1, 117.2, 117.4
до очікуваного
результату 119,
узгодивши назву
очікуваного
результату із
відповідним
текстом
Національної
стратегії у сфері
прав людини.
На підставі поданої
інформації до
Пункту 118.2 можна
констатувати про
певні зрушення у
виконанні заходу.
Водночас, не
врегульовані
залишаються
питання учасників
118.
Урегулюванн добровольчих
я на
формувань, які не
законодавчом стали частиною
Збройних сил чи
у рівні
статусу
інших формувань
окремих
визнаних Законом.
категорій
Тим більше, що
таке визнання
учасників
антитерорист якимось чином
ичної
повинно
операції
узгоджуватись із
забороною
119.
існування
Створення
незаконних
належних
збройних
матеріальноформувань.
технічних

гарантії їх
соціального
захисту" щодо
надання статусу
учасника бойових
дій особам,
залученим до складу
добровольчих
формувань, які не
ввійшли до складу
офіційних
військових
підрозділів
4) розроблення
проекту постанови
Кабінету Міністрів
України щодо
компенсаційних
виплат по
інвалідності
добровольцям та
членам сімей
загиблих
добровольців, що
були залучені до
складу
добровольчих
формувань, які не
ввійшли до складу
офіційних
військових
підрозділів

контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні
її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що
були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС,
Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів військових
формувань та правоохоронних органів і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із
Збройними Силами, МВС, Національною поліцією, Національною гвардією та іншими утвореними
відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами».

Виконано.
Прийнято постанову КМУ від 29.04.2016 № 336 “ Деякі питання соціального захисту ветеранів війни
та членів їх сімей”

I
квартал
2016 р.

2) внесення змін до II
законодавства та
квартал
розроблення
2016 р.
нормативноправових актів щодо
прозорої та
деталізованої
процедури надання і
позбавлення статусу
учасника бойових
дій (комбатанта)

Міноборони
інші центральні
органи виконавчої
влади

1) розроблення
III
Міноборони
нормативноквартал МОЗ
правових актів щодо 2016 р.
утворення
психологічної

Виконано частково.
Постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 602 були внесені зміни до Порядку
надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 20.08.2014 № 413.
Таким чином, можливо зробити висновок про часткове виконання заходу.

Виконано.
Психологічну службу у Збройних Силах України створено у відповідності до наказу
Генерального штабу Збройних Сил України від 04.12.2014 № 317 “Про Психологічну службу Збройних
Сил України”.
В контексті створення вказаної служби на даний час в Збройних Силах України впроваджується
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умов для
учасників
антитерорист
ичної
операції на
період її
проведення

Назва очікуваного
результату не
відповідає тексту
Національної
стратегії у сфері
прав людини.
Формування
соціальної
підтримки
учасників АТО має
спрямовуватись на
їх недискримінацію.
Пропоновані
урядом позитивні
дії не повинні бути
надмірними. В
іншому разі, окремі
заходи плану дій
можуть призвести
до певних викликів
у контексті
соціальної
справедливості:
- реалізацію заходу
117.1 щодо програм
житлового
кредитування
учасників АТО слід
узгодити із
заходами для інших
категорій, для яких
поліпшення
житлових умов є
суттєвим викликом
(наприклад, ВПО), з
урахуванням того,
що існуючі до 2014
роки програми
житлового
кредитування були
зупинені;
- система квот при
вступі до
навчальних закладів
учасників АТО
мало.
Кореспондується із
рівним доступом до
якісної освіти, тоді
як державна
підтримка у
підготовці до

служби у військових
підрозділах із
залученням
цивільних осіб (на
основі Воєнної
доктрини України
щодо медичної
допомоги, тактичної
медицини та
психологічної
допомоги)

2) розроблення
проекту постанови
Кабінету Міністрів
України “Про
внесення змін до
постанови Кабінету
Міністрів України
від 31 березня 2015
р. № 200 “Про
затвердження
Порядку
використання

нова модель психологічного супроводження та надання психологічної допомоги особовому складу
Збройних Сил України.
Крім того, наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 04.05.2016 року № 179
затверджено Положення про Центр морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України одним
з основним завдань якого є оперативне виконання завдань психологічного забезпечення діяльності військ
(сил), у тому числі в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та
Луганської областей (далі – АТО).
Відповідно до спільної Директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України від 21.06.2016 року № Д 322/1/12-дск “Про проведення додаткових
організаційних заходів у Збройних Силах України в 2106 році” зазначений Центр розпочав
функціонування з 01 вересня 2016 року.
2
У перспективі, на 2016 – 2019 роки, центри морально-психологічного забезпечення будуть
створені у видах Збройних Сил України, оперативних (повітряних командуваннях).
Станом на 29.09.2016 штатна чисельність офіцерів-психологів у Збройних Силах України
складає 591 особу (посади укомплектовані на 47%).
Для покращення роботи з психологічного забезпечення діяльності військ (сил) за допомогою
волонтерських і громадських організацій здійснюється значна робота щодо організації первинної
психологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО.
В районах проведення АТО психологічну допомогу у 2016 році надано 4886
військовослужбовцям, з початку антитерористичної операції – 21017 особам.
З метою якісної організації професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження
військової служби до штатів обласних (районних, міських) військових комісаріатів було введено 440
цивільних посад психологів.
Також, для надання цільової психологічної допомоги військовослужбовцям укладено
меморандуми про співпрацю з шістьма громадськими та волонтерськими організаціями, відповідно до
яких у військах (силах) здійснюється діяльність майже 400 психологів-волонтерів.
Довідково. Громадські організації “Ліга офіцерів”, “Українська асоціація фахівців з подолання
наслідків психотравмуючих подій”, “Всеукраїнська асоціація психодрами”, волонтерські організації
“Крок на зустріч”, “Оберіг-26”, “Патріот”.
Також, для організації заходів з психологічної реабілітації залучено фахівців 29-ти шпиталів
ветеранів війни (мають можливість для розміщення 8700 осіб), регіональні реабілітаційні центри
громадських організацій “Українська асоціація фахівців подолання кризових станів” та “Крок на зустріч”
(можливість надання допомоги до 5000 осіб), 16 санаторіїв, підпорядкованих місцевим органам влади
(можливість надання допомоги до 1600 осіб), 20 приватних реабілітаційних центрів в різних регіонах
України – (можливість надання допомоги до 2000 осіб).
Станом на 01.09.2016 психологічну реабілітацію пройшли 6676 військовослужбовців та осіб,
звільнених з військової служби, які приймали участь у проведенні АТО.
I
Мінсоцполітики
квартал
2016 р.

Виконано.
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 510 „Про внесення змін до
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих
учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”, якою передбачено
упорядкування процедури використання коштів, передбачених у Держбюджеті на закупівлю послуг
санаторно-курортного лікування для постраждалих учасників антитерористичної операції та приведення
зазначеного Порядку у відповідність до норм чинного законодавства.
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вступу виглядає
кращою
альтернативою.
На жаль, у частині
реабілітації
учасників АТО
урядом лише
формується певний
інституційний
механізм.
Нормативні акти
здебільшого
регулюють умови
використання
коштів на систему
реабілітації, менше
на модель
функціонування
такої системи.
Більш того, відсутні
заходи підтримки
сімей-учасників
АТО,

коштів,
передбачених у
державному
бюджеті на
забезпечення
постраждалих
учасників
антитерористичної
операції санаторнокурортним
лікуванням”

3) розроблення та
II
подання на розгляд квартал
Кабінету Міністрів 2016 р.
України
законопроекту про
внесення зміни до
статті 32 Закону
України "Про
загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування" з
метою
Рекомендація
врегулювання
1. Узгодити назву
питання соціального
очікуваного
захисту осіб, які
результату № 119 із брали участь у
відповідним
проведенні
текстом
антитерористичної
Національної
операції у складі
стратегії у сфері
добровольчих
прав людини
«створено систему формувань
соціальної,
4) розроблення та
I
медичної та
подання на розгляд квартал
психологічної
Кабінету Міністрів 2016 р.
реабілітації
України проекту
учасників
нормативноантитерористичної
правового акта,
операції та членів їх
яким прирівняно до
сімей для їх
військовослужбовці
повернення до
в солдат-резервістів,
нормального
що загинули
життя».
(померли), пропали
2. Внести
безвісти або стали
доповнення до
Плану дій в частині інвалідами
внаслідок поранень,
заходів щодо
контузій, каліцтв,
надання послуг із
соціальноотриманих під час
психологічної
участі в
підтримки сімейантитерористичній

Мінсоцполітики
Пенсійний фонд
України

У стані виконання.
Мінсоцполітики опрацьовано проект Закону України „Про внесення змін до статті 3 Закону
України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо
доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та
членами їх сімей.
Законопроект надіслано на погодження центральним органам виконавчої влади листом від
18.08.2016 № 12157/0/14-16/039.

МВС
Виконано.
Національна гвардія
На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра культури України Кириленка
Пенсійний фонд
В. А. від 27.11.2015 № 47375/1/1-15 до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про
України
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо виплати одноразової грошової допомоги
волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,
та членам сімей загиблих” від 03.11.2015 № 735-VIII прийнято постанову Кабінету Міністрів України від
29.04.2016 № 336 „Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей”.
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учасників АТО.

операції
5) удосконалення
2016 механізму
2017
виконання
роки
бюджетних програм
щодо:
надання соціальної
та психологічної
допомоги центрами
соціальнопсихологічної
реабілітації
населення

психологічної
реабілітації
постраждалих
учасників
антитерористичної
операції

соціальної та
професійної
адаптації учасників

Державна служба у
справах ветеранів
війни та учасників
антитерористичної
операції
обласні, Київська
міська
держадміністрації

У стані виконання.
Здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 149 “Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної
реабілітації населення”.
23.08.2016 Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 541 ”Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 149 і 179”. Проте за результатами
робочої наради, що відбулася в Мінсоцполітики 26.08.2016 прийнято рішення про підготовку проекту
акта про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціальнопсихологічної реабілітації населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
31.03.2015 № 149”.
Розроблений
Службою
проект змін до Порядку, яким пропонується визначити
підпорядкованість центрів та поширити дію Порядку на інші категорії отримувачів послуг, зокрема
громадян, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, погоджено Мінсоцполітики без зауважень.
23.09.2016 року вказаний проект Порядку надіслано на погодження до Міністерства фінансів,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Спільного представницького органу репрезентативних
всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні.
У стані виконання.
Здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 221 ”Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції”.
23.08.2016 Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 539 ”Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 221” та постанову и № 528 “Про
затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної
операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад”.
Службою розроблено та 23.09.2016 направлено на погодження до Мінсоцполітики проект
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників
антитерористичної операції”, яким, зокрема, пропонується визначити розпорядниками коштів нижчого
рівня обласні та районні органи соціального захисту населення.
Службою розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження
Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”. Постанова
Кабінету Міністрів розроблена, зокрема, з метою реалізації статті 11 Закону України “Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо обов’язкової психологічної, медикопсихологічної реабілітації учасників АТО.
Прийняття проекту акта дозволить визначити механізм направлення органами соціального
захисту населення учасників АТО на психологічну реабілітацію до реабілітаційних установ, затвердити
перелік обов’язкових заходів з психологічної реабілітації, затвердити форми документів щодо отримання
учасниками АТО послуг з психологічної реабілітації в реабілітаційних установах, що загалом дасть
змогу забезпечити цільове і ефективне використання коштів Державного бюджету.
Після погодження зацікавленими органами та проведення Мін’юстом правової експертизи проект акта
листом від 13.07.2016 № 3419/01/08.1-16 направлено Мінсоцполітики для подання на розгляд Кабінету
Міністрів України.
У стані виконання.
Здійснюється відповідно до постанови КМУ від 31 березня 2015 р. № 179 “Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної
та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у
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забезпечення

запас або відставку)”.
У зв’язку з об’єднанням 4-х бюджетних програм щодо соціального захисту учасників
антитерористичної операції у Законі України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” у бюджетну
програму “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції
санаторно-курортним лікуванням” Службою розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 149 і від 31.03.2016 №
179”.
Проект акта погоджено без зауважень Міністерством соціальної політики, Міністерством
фінансів та Мінекономрозвитку.
26.05.2016 подано до Мін’юсту для проведення правової експертизи.
Крім того, Службою розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної
операції”.
Прийняття проекту акта дозволить визначити механізми організації професійного навчання
учасників антитерористичної операції (у тому числі професійного навчання за робітничими професіями,
професійної адаптації осіб з вищою освітою, підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення),
що дозволить чіткіше і глибше регулювати суспільні відносини у цій галузі, забезпечити цільове і
ефективне використання бюджетних коштів, і сприятиме поверненню учасників антитерористичної
операції до продуктивної зайнятості, підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Проект акта погоджено без зауважень Мінсоцполітики та МОН. Мінекономрозвитку проект
акта не погоджено.
Зауваження стосуються розділу «Професійне навчання учасників АТО з вищою освітою»
(підготовка фахівців вищої освіти здійснюється за бюджетні кошти на умовах державного замовлення),
відсутності процедури відбору навчальних закладів. Загалом Мінекономрозвитку обґрунтував
непогодження проекту акта тим фактом, що на сьогодні законодавством не передбачено розроблення
такого порядку, а тому пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
31.03.2016 №179.
У стані виконання.
Здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179 “Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції”.
23.08.2016 Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 541 ”Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 149 і 179”.
Крім того, Службою розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної
операції”.
Прийняття проекту акта дозволить визначити механізми організації професійного навчання
учасників антитерористичної операції (у тому числі професійного навчання за робітничими професіями,
професійної адаптації осіб з вищою освітою, підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення),
що дозволить чіткіше і глибше регулювати суспільні відносини у цій галузі, забезпечити цільове і
ефективне використання бюджетних коштів, і сприятиме поверненню учасників антитерористичної
операції до продуктивної зайнятості, підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Після погодження зацікавленими органами та проведення Мін’юстом правової експертизи
проект акта листом від 13.07.2016 № 3420/01/08.1-16 направлено Мінсоцполітики для подання на
розгляд Кабінету Міністрів України.
У стані виконання.
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Розроблений Службою проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до
постанов
Кабінету
Міністрів
України
від
23
квітня
2014
р.
№
117
і
від 01 жовтня 2014 р. № 518” прийнято Кабінетом Міністрів України (постанова від 24.02.2016 № 172).
Підготовлений Службою проект наказу Міністерства соціальної політики „Про затвердження
Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників
антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок” затверджено
Мінсоцполітики (наказ 25.03.2016 № 286, зареєстровано в Мін’юсті 18.04.2016 за № 584/28714).

6) розроблення
II
МОН
програми
квартал Міноборони
забезпечення
2016 р. МВС
учасників
антитерористичної
операції з
інвалідністю та
учасників Революції
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умов під час
навчання
(забезпечення
навчальними
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У стані виконання.
З метою виконання доручення Прем’єр-міністра України до Закону України від 14 травня 2015
року № 425-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників
бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей,
зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»
Міністерство доопрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
та умов надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти
деяким категоріям громадян» та в установленому порядку повторно направило його (лист від 12.05.2016
№ 1/12-2226) на погодження до центральних органів виконавчої влади.
Міністерство фінансів (лист від 09.06.2016 № 31-07010-07-5/16567) зазначило, що у Законі
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» видатки на вказані в проекті постанови цілі не
передбачені та не погодило зазначений нормативно-правовий акт.
Після остаточного погодження центральними органами виконавчої влади зазначеного проекту
нормативно-правового акта, відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, він буде невідкладно поданий на
розгляд Уряду.
Наказом Міністерства освіти і науки від 06 червня 2016 року № 622 «Про затвердження Змін до
наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085» зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 16 червня 2016 року за № 860/28990 затверджено Зміни до Умов прийому
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році.
Змінами передбачено, що право на зарахування за співбесідою до вищих навчальних закладів
мають особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по
21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - Революція Гідності), та які
звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року та особи,
які визнані інвалідами війни.
Зарахування в межах встановлених квот передбачено для учасників бойових дій та які захищали
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби), в порядку, визначеними відповідними положеннями про проходження військової
служби, для осіб, яким таке право надано Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України», та для осіб, яким таке право надано
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття
освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».
Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають діти, батьки (один із
батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет
і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у
районах проведення антитерористичної операції.

7) розроблення та
подання на розгляд
Кабінету Міністрів

Інформацію не надано.
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8) розроблення та
II
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подання на розгляд квартал Міноборони
Кабінету Міністрів 2016 р. МВС
України проекту
програми
безоплатної
підготовки до
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навчальні заклади та
професійно-технічні
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антитерористичної
операції,
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9) створення реєстру до 2020
ветеранів
р.
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Мінсоцполітики
Державна служба у
справах ветеранів
війни та учасників
антитерористичної
операції
Національний
комітет спорту
інвалідів України
Український центр з
фізичної культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

Див. пп.6 п.119.

У стані виконання.
У рамках проекту Світового банку „Модернізація системи соціальної підтримки населення
України” Мінсоцполітики виконує підготовчі роботи по впровадженню інформаційної системи
управління „E-SOCIAL”, на основі якої буде створено єдиний реєстр соціальної сфери, до якого будуть
внесені в тому числі і дані що заразі використовуються в Централізованому банку даних з проблем
інвалідності, автоматизованій інформаційній системі „Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на
пільги”, автоматизованій системі оброблення документації з призначення та виплати допомог на базі
комп'ютерних технологій (АСОПД/КОМТЕХ), інших баз даних та реєстрів. Буде створена
інфраструктура онлайн інформаційного обміну з реєстрами та базами даних центральних органів
виконавчої влади. Це дозволить створити гнучкий та захищений механізм обліку, обробки, обміну та
верифікації даних, в тому числі і стосовно ветеранів антитерористичної операції, що потребують участі у
фізкультурно-реабілітаційних заходах
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Захист прав внутрішньо переміщених осіб
Потребують поліпшення умови соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання та організація роботи зі сприяння у поверненні таких осіб на їх попереднє
постійне місце проживання. Актуальною є також проблема ресурсного забезпечення відновлення інфраструктури у Донецькій і Луганській областях.
Стратегічна мета:
Забезпечення створення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
Найменуван
ня
очікуваного
результату

Оцінка досягнення
очікуваного
результату

120.
Задоволення
життєво
необхідних
потреб
внутрішньо
переміщених
осіб

Створення
Міністерства з питань
тимчасово
окупованих територій
та внутрішньо
переміщених осіб
(далі МінТОТтаВПО) стало
інструментом
досягнення
очікуваного
результату задоволення життєво
необхідних потреб
внутрішньо
переміщених осіб.
Однак, покладення
завдань на
МінТОТтаВПО не
було підкріплено
належним ресурсним
та кадровим

Найменування
заходу

1) утворення
спеціального
державного органу
у справах
внутрішньо
переміщених осіб,
до функцій якого
належить:
проведення
постійного
моніторингу за
додержанням
конституційних
прав і свобод
внутрішньо
переміщених осіб,
виконання
міжнародних
зобов’язань
України щодо
внутрішньо
переміщених осіб

Строк Відповідальні за
викона виконання
ння
2016
рік

Кабінет
України

Міністрів

Моніторинг виконання

Виконано.
У квітні 2016 року створено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб шляхом злиття Держагентства з питань відновлення Донбасу і Держслужби з питань
АР Крим та Севастополя, яке відповідно до Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.06.2016 № 376, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема з питань внутрішньо переміщених осіб з
тимчасово окупованої території України та окремих територій Донецької та Луганської областей, а
також сприятиме реалізації їх прав і свобод та створенню умов для добровільного повернення таких осіб
до покинутого місця проживання (реінтеграція) або інтеграції за новим місцем проживання в Україні.
Проте варто зазначити, що вказаним Положенням для Міністерства не передбачені всі функції про
які йдеться в Плані заходів з реалізації Національної стратегії.
Крім того, на сьогодні Міністерство ресурсно не забезпечено, що не дає можливості ефективно
виконувати покладені на нього функції. Формування штату відбулось лише в жовтні, тобто через 5
місяців після його створення.
Відвідані місця масових поселень ВПО, закладів соціального захисту та отримано інформацію про
умови їх перебування та поводження зі сторони державних органів:
УВКБ ООН разом із КримСОС та іншими виконавчими партнерами презентували в жовтні 2016
року фіналізоване дослідження щодо ситуації в місцях компактного проживання. Відвідування таких
місць органами виконавчої влади, місцевого самоврядування здійснюються вкрай рідко – в основному,
для моніторингу при виникненні серйозних конфліктних ситуацій між жителями МКП. Але при

146
забезпеченням, що
унеможливило
ефективну роботу у
2016 році.
Водночас, Не
врахування потреб
окремих груп при
призначенні виплат
внутрішньо
переміщеним особам
та підтримки у
забезпеченні
тимчасовим житлом
призводить до
додаткових перешкод
у задоволенні
життєво-необхідних
потреб.

припинення та
запобігання
порушенням прав
внутрішньо
переміщених осіб,
внесення
пропозицій щодо
уникнення таких
порушень у
майбутньому
підготовка
законопроектів,
інших нормативноправових актів з
питань, прав та
законних інтересів
внутрішньо
переміщених осіб
відвідування
Вказане дає підстави представниками
зробити висновок, що державних органів
державними органами місць масових
не забезпечено
поселень
виконання заходів для внутрішньо
задоволення життєво переміщених осіб,
необхідних потреб
закладів
внутрішньо
соціального захисту
переміщених осіб.
та отримання
інформації про
умови їх
перебування та
поводження
одержання від
державних
підприємств,
установ та
організацій
необхідної
інформації,
документів і
матеріалів, зокрема
з обмеженим
доступом, з питань,
що належать до
сфери регулювання
прав внутрішньо
переміщених осіб
забезпечення
36
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обласних Департаментах функціонують робочі групи щодо вирішення питань жителів МКП.
Суб’єкти владних повноважень наразі не мають достатньої спроможності для системної роботи і
вирішення питань, пов’язаних з МКП та подальшим розселенням їх жителів. Також відсутні ресурси для
постійного та тимчасового житлозабезпечення ВПО.
Ситуацію може покращити ще більша активізація співпраці з міжнародними та громадськими
організаціями та здійснення спільної потужної адвокаційної діяльності з метою: виділення житлових
ресурсів для ВПО, що проживають в МКП; їх мотивування до дисперсного розселення; забезпечення
необхідної соціальної, юридичної підтримки таких осіб.36
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співпраці та
координації з
представниками
органів державної
влади, органами
місцевого
самоврядування,
волонтерськими
ініціативами та
неурядовими
організаціями з
питань щодо
внутрішньо
переміщених осіб
участь у засіданнях
державних органів
з питань, що
належать до сфери
прав внутрішньо
переміщених осіб
звернення до
державних органів,
зокрема
правоохоронних,
щодо виявлених
фактів порушень
прав та законних
інтересів
внутрішньо
переміщених осіб
взаємодія з
волонтерськими
ініціативами,
неурядовими
організаціями,
зокрема
міжнародними, з
питань захисту
прав та законних
інтересів
внутрішньо
переміщених осіб
утворення
відповідних
дорадчих органів та
громадських рад
тощо
2) розроблення
проекту постанови
Кабінету Міністрів

I
Мінсоцполітики
Не виконано.
квартал інші заінтересовані
Станом на початок ІV кварталу 2016 року проект акту щодо внесення змін до постанови Кабінету
2016 р. органи виконавчої Міністрів України від 01.10.2014 № 505 не затверджено. Головна причина відсутність коштів на ці цілі в
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України щодо
внесення змін до
постанови Кабінету
Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р.
№ 505 стосовно:
диференціації
розміру адресної
допомоги для
людей з
інвалідністю
залежно від групи
та підгрупи
інвалідності
збільшення розміру
адресної допомоги
дітям з
інвалідністю
збільшення розміру
адресної допомоги
працездатним
членам сімей, які
здійснюють догляд
за особами з
інвалідністю,
престарілими та
дітьми
зняття обмеження
розміру загальної
суми адресної
допомоги, що
виплачується на
сім’ю (2400
гривень), з родин, у
яких є особи з
інвалідністю та
діти, незалежно від
числа таких членів
сім’ї

влади

3) розроблення
постійн ДСНС
проекту постанови о
Мінсоцполітики
Кабінету Міністрів
регіональні штаби з
України з метою
питань, пов'язаних
врегулювання
із
соціальним
питання здійснення
забезпеченням
розселення
громадян України,
інвалідів і дітейякі переміщуються з
інвалідів з
тимчасово
порушеннями зору
окупованої
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Державному бюджеті.
Питання диференціації та збільшення розміру допомоги для уразливих категорій осіб з числа ВПО,
яке є єдиним джерелом для вирішення питання забезпечення житлом залишається не врегульованим.
Крім того, за результатами моніторингу застосування органами державної влади, які забезпечують
реалізацію прав ВПО, положень вказаного Порядку було встановлено, що потребує удосконалення
механізм визначення розміру щомісячної адресної допомоги сімʼям з числа внутрішньо переміщених
осіб, у складі яких є працездатні та непрацездатні (діти, пенсіонери).
При здійсненні перерахунку грошової допомоги таким сімʼям у разі не працевлаштування
працездатних членів родини протягом встановленого строку (через 2 місяці допомога зменшується на
50%, а через наступні 2 місяці припиняється), непрацездатні члени родини через застосування існуючої
методики розрахунку, яка передбачає віднімання від першопризначеного розміру допомоги сум, на які
безпосередньо зменшується щомісячний розмір допомоги для працездатних: (2400-442-442=1516). Проте
більш доцільним вбачається, що у випадку перерахунку розміру допомоги на сім’ю кожного разу
визначати належний розмір допомоги на кожного члена, а потім суму цих розмірів обмежкапти до
гранічного.
З цього питання Уповноваженим з прав людини було внесено відповідну пропозицію. Однак, вона
не була врахована Мінсоцполітики в проекті акту.
Ініціатива Мінсоцполітики є важливою, але, крім запропонованого, до згаданої Потанови
необхідно вносити ряд інших термінових змін. Так, наприклад, адресна допомога для громадян (окрім
осіб з інвалідністю) абсолютно не залежить від їх прожиткового мінімуму та на практиці рідко є
доступною для її оформлення іноземною особою або особою без громадянства, яка відповідно до ст. 1
Закону України “Про забезпечення прав і свобод ВПО” визнається внутрішньо переміщеною особою та
має право на зазначений вид виплат на рівні із громадянами України.
Одним же із найзначніших недоліків, на нашу думку, є норма Постанови № 505 про те, що виплата
грошової допомоги припиняється у разі, надання інформації державної служби зайнятості про те, що
працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби
зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території
України, в районах проведення антитерористичної операції чи населених пунктах, що розташовані на
лінії зіткнення, але фактично не працюють. Виплата грошової допомоги більше не може бути поновлена,
якщо протягом місяця з моменту припинення її виплати представник сім’ї не повідомив
уповноваженому органу про факт офіційного працевлаштування на підконтрольній території України
тощо, що прямо впливає на поновлення або припинення виплати такої допомоги.
Зазначена процедура має серйозні наслідки для забезпечення гідного рівня життя. адже не
працевлаштувавшись протягом вказаного періоду, переміщена особа може залишитись назавжди
позбавленою. адресної допомоги, що призводить до відсутності джерел існування та підтримки держави
без права на її отримання.37
Не виконано.
Житлове питання, яке є найбільш гострим у сфері забезпечення прав ВПО, наразі не вирішено
навіть щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Наведена у звіті інформація не стосується виконання поставленої мети - розроблення проекту акту
щодо врегулювання питання здійснення розселення вразливої категорії внутрішньо переміщених осіб.
Негативним прикладом затримки вирішення цього питання є ситуація навколо санаторнокурортних закладів Одеської області, в яких влітку 2014 були розміщені внутрішньо переміщені особи з
інвалідністю.
Рекомендації
Розробити проект акту Уряду відповідно до вимог Плану заходів з реалізації Національної стратегії
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121.
Здійснення
комплексни
х заходів
щодо
підтримки
та
соціальної
адаптації
громадян
України, які
переселили
ся з
тимчасово
окупованої
території
України та
районів
проведення
антитерори
стичної
операції в
інші
регіони
України

За результатами
оцінки блоку слід
констатувати, що
більшість заходів
виконано, однак
досягнення в повній
мірі очікуваного
результату не
відбулося. Підтримка
та соціальна адаптація
громадян України, які
переселилися з
тимчасово окупованої
території України та
районів проведення
антитерористичної
операції в інші
регіони України,
залишається на
низькому рівні.

та опорно-рухового
апарату, які
переміщуються з
тимчасово
окупованої
території та/або
районів проведення
антитерористичної
операції, у
приміщення
установ та закладів,
пристосовані для
пересування
(обслуговування)
таких осіб, на
визначений строк

території
та/або або внести відповідні зміни щодо індикатору досягнення.
районів проведення
антитерористичної
операції
обласні,
Київська
міська
держадміністрації

1) на виконання
II
пункту 3 статті 10 квартал
Закону України
2016 р.
"Про забезпечення
прав і свобод
внутрішньо
переміщених осіб"
розроблення із
залученням
представників
громадських
неурядових
організацій та
міжнародних
організацій
комплексної
державної
програми
інтеграції,
соціальної адаптації
та захисту і
реінтеграції
внутрішньо
переміщених осіб,
яка:

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Мін'юст
Мінфін
Пенсійний
фонд
України
Державний
центр
зайнятості

визначає ряд
адаптаційних,
інтеграційних,
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II - III Мінсоцполітики
квартал МОН
и 2016 МЗС

Виконано.
Комплексна державна програма щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян
України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року та План заходів на її
виконання затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1094. Проте,
Комплексна державна програма носить декларативний характер, оскільки на виконання Плану заходів з
виконання Комплексної державної програми фінансування в державному бюджеті не передбачено.
Інформація про стан виконання передбачених програмою заходів відсутня. Інформація щодо її
доопрацювання також відсутні.
У розділі Плану заходів Програми «Удосконалення законодавства з питань інтеграції, соціальної
адаптації та захисту переселених громадян» не передбачені заходи щодо архітектурної доступності
житла для осіб з інвалідністю.
У розділі Плану, який визначає заходи щодо евакуації та допомоги під час переміщення не
передбачено окремої гарантії щодо переміщення особи з інвалідністю разом з сім’єю.38
Комплекс заходів щодо підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб не
виконується, що свідчить про безрезультативність індикатора поставленої мети.
Затвердження Програми не досягло поставленої мети та не відповідає очікуваним результатам
відповідного стратегічного напрямку Національної стратегії й індикаторам їх досягнення.
Комплексна державна програма та План заходів з її виконання не передбачають внесення змін до
законодавства щодо запровадження індикаторів визначення вразливих груп населення з урахуванням
специфіки ВПО.
Комплексна державна програма щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян
України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року та План заходів на її
виконання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1094 , не має
очікуваного потенціалу для вирішення проблем, пов’язаних з масовим переміщенням.
Саме тому важливим кроком на шляху до розробки дієвих заходів з конкретними часовими та
фінансовими параметрами з реальною можливістю їх втілення в життя має стати державна стратегія
щодо питань внутрішнього переміщення.
Рекомендації:
У проекті Державного бюджету України на 2017 рік врахувати витрати, необхідні на фінансування
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Державний
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Комплексної державної програми.
До виконання Плану заходів залучити Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та
фонд внутрішньо переміщених осіб України.
центр

Виконано частково.
У своєму моніторинговому звіті ГО «Крим СОС» зазначають, що в ІІІ кварталі інформаційні
кампанії на тему внутрішнього переміщення були реалізовані в основному на регіональних рівнях.
Особливо активним в даному плані регіоном є Полтавщина. Крім того, Мінінформполітики у серпні 2016
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індикаторів
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року було презентовано концепцію інформаційної політики щодо ВПО
Рекомендації: Координація Мінінформполітики з Міністерством ТОТ та ВПО, міжнародними та
громадськими організаціями з метою вироблення концепції та проведення масштабної всеукраїнської
інфокампанії з метою підтримки ВПО39
За результатами проведеного моніторингу БФ «Право на Захист» повідомляють наступне.
Планом діяльності Міністерства інформаційної політики України на 2016 рік передбачено, що
інформаційна реінтеграція країни: анексованого Криму, тимчасово окупованих територій Луганської і
Донецької областей, внутрішньо переміщених осіб є одним із стратегічних напрямків Міністерства.
При цьому, визначені наступні шляхи реалізації напрямку: 1. розробка та впровадження
комунікаційної стратегії щодо інформаційної реінтеграції внутрішньо переміщених осіб; 2. розробка та
впровадження стратегії інформаційної реінтеграції Криму; 3. розробка та впровадження комунікаційної
стратегії щодо тимчасово непідконтрольних територій на Сході України та прилеглих до зони АТО
територій; 5 4. збільшення проникнення українських медіа (покриття) у зоні проведення АТО та на
тимчасово окупованій території.
Очікуваним результатом плану визначається створення умов для швидкої інформаційної
реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та населення південних та східних регіонів України.
Створення та експертне обговорення Стратегії щодо інформаційної реінтеграції ВПО в рамках
Експертної ради при Міністерстві інформаційної політики України мало відбутися у лютому-березні
2016 року.
20.07.2016 Міністерством інформаційної політики України повідомлено, що План діяльності
Міністерства на 2016 рік був актуалізований. Відповідно до оновленого Плану діяльності Міністерства
розробка проекту Стратегії планується на липень-вересень 2016 року.
26.09.2016 проект Стратегії розміщено на офіційному сайті Міністерства для громадського
обговорення. Відповідно до проекту вона має три цілі:
1) Подолання негативних стереотипів щодо ВПО та консолідація суспільства для розбудови
взаєморозуміння між мешканцями приймаючих громад;
2) Залучення ВПО до суспільного життя громади шляхом спонукання їх до економічної,
громадської та соціальної активності інформування ВПО про соціально-економічне становище
приймаючої громади;
3) Покращення інформаційного обміну між ВПО та органами державної влади, що сприятиме
реалізації прав ВПО та їх реінтеграції.
Проектом передбачені наступні шляхи реалізації Стратегії:
- Попереднє вивчення ситуації;
- Проведення поглибленого дослідження;
- Визначення найефективніших каналів та форматів;
- Попереднє тестування кампанії;
- Проведення інформаційної кампанії;
- Розроблення та впровадження системи моніторингу та оцінки.
Стратегія визначає очікувані результати, критерії оцінки ефективності її реалізації, моніторинг та
оцінку її реалізації.
Рекомендації:
1) На прикладі МОН кожному міністерству здійснювати постійну інформаційну підтримку для
ВПО та осіб, які проживають на непідконтрольних та окупованих територій;
2) Включити Міністерство інформаційної політики до списку виконавців цього пункту. 40
Виконано частково.
Окремим актом не запроваджено індикаторів визначення вразливих груп населення, зокрема групи
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внутрішньо переміщених осіб.
Стратегія подолання бідності, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16
березня 2016 р. № 161-р, включає внутрішньо переміщених осіб до вразливих категорій громадян.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 573-р затверджено План
заходів вказаної Стратегії.
Комплексна програма також передбачає ряд заходів, спрямованих на деякі вразливі категорії ВПО
(сім’ї ВПО; сім’ї ВПО, в яких є особи з інвалідністю; сім’ї ВПО, в яких є особи з тяжкими
захворюваннями; сім’ї ВПО, в яких є діти з інвалідністю)41

4) передбачення
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Виконано.
Комплексна програма в частині забезпечення права переселених громадян на житло передбачає
розроблення проектів розвитку місцевих громад з будівництва житла для переселених громадян з
урахуванням їх потреб і потенціалу за новітніми будівельними та енергозберігаючими технологіями за
умови прозорого бюджетного фінансування та прямого кредитування і допомоги міжнародних
фінансових установ під міжнародним контролем.
Програма також передбачає реалізацію спільних з міжнародними організаціями проектів,
спрямованих на забезпечення тимчасової зайнятості переселених громадян та залучення міжнародних
донорів, у тому числі міжнародних фінансових організацій, до реалізації проектів відновлення сходу
України.42
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Мінсоцполітики
Виконано.
інші
центральні
Обговорення проекту Програми проводилось, однак остаточний проект Програми був прийнятий
органи виконавчої значно пізніше без можливості повторного обговорення.
влади
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інформаційної
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після
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Не виконано.
Жодним міністерством не повідомлено про проведення інформаційної кампанії після прийняття
Комплексної програми для внутрішньо переміщених осіб щодо запланованих в рамках Програми заходів
центральними органами виконавчої влади.43
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Виконано частково.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроекти щодо виборчих прав внутрішньо
переміщених осіб, подані народними депутатами України:
1) 2501а від 12.08.2015 (повернуто на доопрацювання);
2) 2501а-1 від 21.08.2015 (повернуто на доопрацювання);
3) 2501а-2 від 26.08.2015 (повернуто на доопрацювання)
4) 4471 від 19.04.2016 (подано на розгляд)
За інформацією Міністерства юстиції України, яке визначено його виконавцем, Міністерство
вважає за доцільне зосередити свою діяльність на супроводженні законопроекту №4471 у комітетах та на
пленарних засіданнях Верховної Ради України
Проектом змін до Плану дій було запропоновано передати виконання цього підпункту
Міністерству окупованих територій та ВПО.44

Мінсоцполітики
Виконано.
інші
центральні
Постанову Кабінету Міністрів України № 646 “Про затвердження Порядку створення, ведення та
органи виконавчої доступу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб” видано 22.09.2016.
влади
Затвердження Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази
даних про внутрішньо переміщених осіб відбулося з порушенням встановленого (І квартал) строку.
Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб, до якої мали б доступ всі структурні
підрозділи з питань соціального захисту населення, наразі проходить апробацію у тестовому режимі.
Відсутність доступу до повної інформації про можливості та потреби ВПО з метою вивчення
питання необхідності їх задоволення на державному рівні значною мірою впливає на планування та
реалізацію державних програм та державної політики, зокрема щодо їх соціальної інтеграції.
Крім того, відсутність порядку надання компенсацій за майно, що було пошкоджене в результаті
проведення антитерористичної операції (кошти могли б бути спрямовані на придбання нового житла),
позбавляє ВПО вирішення найактуальнішого питання – забезпечення житлом.
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I
Мінрегіон
Виконано.
квартал Мінсоцполітики
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
2016 р. ДСНС
України від 25.03.2016 року № 69 утворено робочу групу для розроблення порядку надання компенсацій
Мінфін
за майно, що було пошкоджене в результаті проведення антитерористичної операції.
Мінекономрозвитку
Станом на початок жовтня за інформацією Мінрегіону засідань робочої групи не було.
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держадміністрації
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III
квартал
2016 р.

Виконано.
Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 19.08.2016 № 919 “Про дослідну експлуатацію Єдиної
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб” з 22.08.2016 розпочато лише дослідну
експлуатацію Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
За попередніми результатами моніторингу БФ «Право на захист» станом на початок жовтня 2016
року не забезпечено належного функціонування Єдиної інформаційної бази даних. 45

Мінрегіон
Мінсоцполітики
ДСНС
Мінфін
Мінекономрозвитк
у
обласні
держадміністрації

У стані виконання.
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України повідомлено, що Мінрегіоном проводиться робота щодо аналізу світового досвіду у сфері
надання компенсацій за майно, що було пошкоджено в результаті збройного конфлікту.
Наразі надіслане звернення спеціальному раднику Уряду України з питань децентралізації Ради
Європи Попеску Даніелю щодо сприяння в отриманні інформації із зазначеного питання. В робочому
порядку його помічником було повідомлено Мінрегіон, що таку інформацію можна отримати наприкінці
липня 2016 року.
Мінрегіоном також повідомлено, що Міністерство відкрите до співпраці щодо проведення даного
аналізу.
За інформацією Мінрегіону станом на початок жовтня 2016 року засідань робочої групи не було,
проте матеріали щодо досвіду з визначеного питання інших країн було розіслано всім учасникам робочої
групи для опрацювання. 46
У стані виконання.
За звітній період не розроблено проект нормативно-правового акта щодо порядку компенсації
вартості пошкодженого майна.
Робоча група утворена, проте засідань ще не було. За інформацією Мінрегіону у вересні 2016 року
отриману від Ради Європи інформацію щодо досвіду інших країни було відправлено учасникам робочої
групи для опрацювання.
На даний час з цього питання у Верховній Раді України зареєстровано законопроекти, подані
народними депутатами України:
1)2167 від 18.02.2015 (19.05.2015 Включено до порядку денного)
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компенсації
вартості
пошкодженого
майна з
обов’язковим
зазначенням:
механізму
нарахування
компенсації
джерел виплати
компенсації
механізму
залучення донорів
та інвесторів
122.
Використан
ня
міжнародно
-правових
механізмів
для захисту
прав і
свобод
внутрішньо
переміщени
х осіб

Факти дискримінації
ВПО в окремих
нормативних актах
або неврахування їх
інтересів не є
свідченням
досягнення
очікуваного
результату.

2)4301 від 24.03.2016 (Вручено подання Комітету про розгляд)
3)4301-1 від 11.04.2016 (Вручено подання про врахування) 47

1) розроблення і
I
Мін'юст
затвердження
квартал Мінсоцполітики
методичних
2016 р.
рекомендацій щодо
проведення
експертизи
проектів
нормативноправових актів, що
зачіпають права
внутрішньо
переміщених осіб,
на відповідність
Керівним
принципам ООН з
питань
переміщення
всередині країни

Не виконано.
Аналіз національного законодавства показав, що в ряді прийнятих нормативно-правових актах, що
зачіпають права ВПО, містяться положення, які не відповідають Керівним принципам ООН з питань
переміщення всередині країни, а деякі мають дискримінаційний характер, що дає підстави вважати, що
робота в цьому напрямку не проводилась.

Звільнення заручників та відновлення їх прав
Основними проблемами є відсутність ефективної системи заходів щодо визволення заручників, які захоплені і (або) утримуються на території Донецької і Луганської областей,
забезпечення їх реабілітації.
Стратегічна мета:
Звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації
Найменуванн Оцінка досягнення
я очікуваного очікуваного
результату
результату
123.
Створення
дієвої
47

Загалом,
Національна
стратегія з прав

Найменування
заходу

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

1) розроблення та
подання на
розгляд Кабінету

II квартал Міноборони
2016 р.
Мінсоцполітики
МОЗ

БФ «Право на захист»/ Карагяур К.

Моніторинг виконання

У стані виконання.
Недоречним є вживання терміну «цивільні полонені». В даному випадку змішується термінологія
міжнародного гуманітарного права на внутрішнього законодавства. Наразі, в законодавстві України
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системи
соціальної,
зокрема
психологічно
ї, реабілітації
звільнених
осіб та членів
їх сімей

людини відображає
досить
односторонній
підхід до
проблематики
реабілітації
звільнених осіб. Для
початку має бути
визначений
правовий статус
постраждалих, який
вже і передбачатиме
ряд державних
гарантій. Крім того,
не можна
розглядати питання
реабілітації окремо
від потреби
постраждалих в
отриманні
соціальної та
правової допомоги,
зокрема.
Рекомендація
1. Доповнити
відповідний розділ
Національної
стратегії у сфері
прав людини
очікуваним
результатом
«встановлено
правовий статус
цивільних
постраждалих осіб.
Об’єднати очікувані
результати в частині
реабілітації,
забезпечення
правової та
соціальної
підтримки
цивільних
постраждалих осіб
та їх сімей.

Міністрів України
законопроекту про
захист прав та
свобод цивільних
полонених та
членів їх сімей

124.
Створення
ефективної
системи
звільнення

Наразі політика
щодо звільнення
заручників досить
одностороння.
Мінські переговори

1) розроблення та
проведення
інформаційної
кампанії,
спрямованої

МВС
СБУ (за згодою)
громадські та
міжнародні
організації (за
згодою)

відсутній єдиний підхід до термінології. За міжнародним гуманітарним правом цивільні особи не
можуть бути захоплені в полон. В національному законодавстві України вони розглядаються як
заручники, при цьому не здійснюється розрізнення чи є вони цивільними особами, чи військовими.
В першу чергу, необхідно чітко визначити правову кваліфікацію конфлікту, перш ніж створювати
нові правові норми. Доречно проводити розмежування в залежності від сторони конфлікту: у разі участі
в протистоянні регулярної армії РФ – слід говорити про міжнародний збройний конфлікт; у разі участі в
протистоянні сил самопроголошених республік – слід говорити про неміжнародний збройний конфлікт.
Виходячи з цього розрізнення, можна буде і визначити право, яке слід брати за основу.
При розробці законопроекту щодо захисту прав і свобод полонених не слід розділяти цивільних та
військових. Постраждалі особи повинні мати єдиний статус. А якщо торкатися питань реабілітації, то в
даному випадку слід приділити більше увагу постраждалим цивільним, оскільки певний набір гарантій
для військових вже передбачено в галузевих НПА.
Варто забезпечити реалізацію положень законодавства в цьому напрямку. Наприклад, 03.11.2015 р.
було внесено зміни до ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей», в якому зазначено: «Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них
особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому
порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних
центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та
відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів України». Норма права була
встановлена, проте її реалізація залишається під сумнівом, особливо питання якості надання
психологічної допомоги.
Рекомендації
Виконавцям заходу спільно із зацікавленими сторонами внести зміни до формулювання заходу з
урахуванням термінології міжнародного гуманітарного права.

II квартал МІП
2016 р.
МЗС
Міноборони
Мінсоцполітики
МВС

Виконано частково.
Даний пункт досить обмежено розглядає заручників, включаючи до даної категорії «громадян
України, які насильно утримуються в місцях несвободи на території РФ, тимчасово окупованій
території АРК», не розглядаючи при цьому осіб, які утримуються незаконними збройними
формуваннями на Сході України. Досить багато уваги приділяється інформаційній компанії з підтримки
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заручників

доводять свою
неефективність в
питанні звільнення
заручників,
змішуючи політичні
та гуманітарні
складові
переговорів.
В даному питанні
відсутній єдиний
підхід до
заручників, не
створена єдина
база-перелік, осіб,
які незаконно
утримуються.

насамперед на
іноземні країни,
щодо громадян
України, які
насильно
утримуються в
місцях несвободи
на території
Російської
Федерації та
тимчасово
окупованій
території
Автономної
Республіки Крим
за відсутності
належних
правових підстав,
з метою тиску на
Російську
Федерацію для
звільнення
ув'язнених
2) розроблення та
впровадження
інформаційної
кампанії в
державі,
спрямованої на
інформування
суспільства про
співвітчизників,
які насильно
утримуються в
місцях несвободи
на території
Російської
Федерації та
тимчасово
окупованій
території
Автономної
Республіки Крим
за відсутності
належних
правових підстав
(зокрема
створення
інформаційного
продукту - роликів

СБУ (за згодою)
даних осіб, проте до цього часу не було розроблено та затвердження програми її реалізації.
неурядові організації
Питання звільнення заручників в межах Національної стратегії з прав людини розглядається
(за згодою)
лише в ключі проведення інформаційної компанії. Натомість не визначається необхідності розроблення
самої системи, яка б дозволяла здійснювати ефективне звільнення заручників.
При цьому не затверджено загальної концепції державної політики щодо питання заручників.
Зазначена в Націстратегії інформаційна компанія не обумовлена загальною державною підтримкою.
Рекомендації
1. Внести доповнення до заходу щодо включення категорії громадян України, які насильно
утримуються незаконними збройними формуваннями на території Донецької та Луганської областей, де
Уряд України тимчасово не здійснює своїх повноважень або здійснює їх не у повному обсязі.
2. Додати захід наступного змісту «Розробити та затвердити стратегію інформування,
спрямованої на іноземні країни та на національному рівні щодо незаконно утримуваних громадян
України. Виконавцем заходу визначити Міністерство інформаційної політики, Міністерство
закордонних справ.
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для телебачення і
радіо, соціальної
зовнішньої
реклами,
документальних
фільмів)
3) вивчення
II квартал
питань щодо
2016 р.
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,
залучивши при
цьому
правозахисні та
неурядові
організації, а у
випадку прийняття
позитивного
рішення
розроблення та
затвердження
критеріїв
постановою
Кабінету Міністрів
України, іншим
нормативноправовим актом

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

У стані виконання.
Як стверджують правозахисники, робота в цьому напрямку не просувається. Вироблення
даних критеріїв надасть змогу визначити можливі шляхи щодо обміну заручників. Як приклад, в основу
можуть бути покладені критерії, визначені «Меморіалом» чи «Amnesty International». Крім того, до
цього часу не сформовано єдиний список осіб, які утримуються на території РФ та в Криму.

4) розроблення
II квартал
проекту постанови 2016 р.
Кабінету Міністрів
України, іншого
нормативноправового акта, у
якому
передбачено
можливість

СБУ (за згодою)
МВС
інші заінтересовані
органи влади

Не виконано.
Наразі виходить ситуація, коли наші правоохоронні органи не готові йти на співпрацю в
напрямку доведення невинуватості громадян України, які утримуються на території Російської
Федерації та в Криму. Основна проблема, яка виникає зараз, відкриття та здійснення досудового
розслідування з метою збору доказів:
на якій підставі має здійснюватися провадження;
яка має бути правова кваліфікація;
як має здійснюватися співробітництво правоохоронних органів України та Російської Федерації в
напрямку збору інформації.

-
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українських
правоохоронних
органів, інших
органів, які
можуть володіти
відповідною
інформацією,
здійснювати
підтримку в
пошуку та наданні
доказів
юридичному
захисту щодо
невинуватості
осіб, які насильно
утримуються в
місцях несвободи
на території
Російської
Федерації та
тимчасово
окупованій
території
Автономної
Республіки Крим
за відсутності
належних
правових підстав
125.
Забезпечення
права
звільнених
осіб на
першочергов
е одержання
медичної і
правової
допомоги

Родичі заручників,
які утримуються на
території Російської
Федерації та в
Криму не
забезпечуються
належною
підтримкою зі
сторони держави.

1) прийняття
програми
соціальної,
психологічної та
іншої підтримки
членів сімей осіб,
що насильно
утримуються в
місцях несвободи
на території
Російської
Наразі в
Федерації та
законодавстві
тимчасово
відсутнє саме
визначення статусу окупованій
території
заручника та
Автономної
правові гарантії
Республіки Крим
щодо реабілітації
постраждалих. Крім за відсутності
того, варто звернути належних
правових підстав
увагу на правову
природу конфлікту

Найбільш зацікавленими в ситуації із заручниками і з їх звільненням – є правозахисники та
адвокати, які займаються збором даних на підтвердження невинуватості затриманих. .
Рекомендації
Виконавцям заходу спільно із зацікавленими сторонами внести зміни до формулювання заходу
з урахуванням піднятої проблеми.

III
квартал
2016 р.

МЗС
Мін’юст

Не виконано.
Як і в попередніх заходах, відсутня категорія осіб, що утримуються не законними збройними
формуваннями на території Донецької та Луганської областей. Водночас, відсутня інформація, в тому
числі із зведеного звіту, яка б свідчила про вжиті кроки для виконання заходу.
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та норми, які мають
бути застосовані.
Якщо виходити з
того, що на Сході
відбувається
збройних конфлікт,
то безумовним є
застосування норм
міжнародного
гуманітарного права
до правового
регулювання
ситуації. При цьому
національне
регулювання
ситуації має
відповідати
міжнародним
нормам.

2) розроблення та III
прийняття
квартал
програми
2016 р.
соціальної та
психологічної
реабілітації
цивільних та
військових
(комбатантів) осіб,
що стали
заручниками/поло
неними
терористичних
угрупувань “ДНР”
та “ЛНР” у зв’язку
з подіями на сході
України,
передбачивши
необхідність
надання
безоплатної
правової допомоги
та застосування
заходів фізичної
безпеки колишніх
заручників/полоне
них

Мінсоцполітики
МВС
СБУ (за згодою)

У стані виконання.
Програма, передбачена Національною стратегією, не була прийнята. Натомість серед чинних
змін в законодавстві було прийнято наступне.
06.09.2016 р. було прийнято Закон України «Про внесення зміни до ст. 9 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо забезпечення рівності прав
військовослужбовців на грошове забезпечення».
Прийнятим Законом було встановлено перелік видів грошового забезпечення, які підлягають
виплаті родичам військовослужбовця, захопленого в полон, за час його перебування у неволі. Тим
самим на Кабінет Міністрів України було покладено обов’язки з розробки порядку здійснення виплат та
порядку перерахунку виплат з урахуванням індексації.
Закон не передбачає кардинальних змін в сфері матеріального забезпечення, він лише
конкретизує практичні питання грошового забезпечення.
Щодо проведення психологічної реабілітації військових – Державною службою у справах
ветеранів війни та учасників АТО було опубліковано проект відповідно Постанови Кабінету Міністрів
України в травні 2016 р. Проте, зазначений порядок не передбачає окремої процедури для проходження
психологічної реабілітації особами, які перебували у заручниках, навіть військовослужбовцям.
Проблема реабілітації постраждалих обговорювалась також в межах парламентських слухань
«Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та
членів їх родин: стан і перспективи», проте результатів обговорення так і не дали.
При цьому окремо не піднімалися питання соціальної та правової підтримки колишніх
заручників.

Вжиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України
На тимчасово окупованій території України масово та систематично порушуються права і свободи громадян України, права корінних народів і національних меншин. Після відновлення
територіальної цілісності України реалізацію прав і свобод людини і громадянина буде забезпечено у повному обсязі.
Стратегічна мета:
Забезпечення прав і свобод громадян України
Найменуван Оцінка досягнення
ня
очікуваного
очікуваного результату
результату

Найменування
заходу

126. Вжиття
необхідних
заходів для
захисту
прав і
свобод
громадян
України, у
тому числі
через

1) розроблення та у
затвердження
тримісячн
Кабінетом
ий строк
Міністрів України
Тимчасового
порядку реєстрації
фактів настання
нещасних випадків
з важким або
смертельним

Ситуація в цілому
суттєво не змінилась.
Жодного з
передбачених заходів
в цьому блоці не
виконано, що
свідчить про
недосягнення
очікуваного
результату в частині

Строк
Відповідальні за
виконання виконання

Кабінет Міністрів
України
інші заінтересовані
органи

Моніторинг виконання

Не виконано.
Захід мав бути здійсненний у тримісячний строк. Однак, станом на 01.11.2016 Тимчасовий
порядок реєстрації фактів настання нещасних випадків з важким або смертельним наслідком, що
сталися в населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, не затверджено та не сформовано Реєстр фактів
настання нещасних випадків з важким або смертельним наслідком.
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доступні
двосторонні
та
багатосторо
нні
міжнародно
-правові
механізми

вжиття необхідних
заходів для захисту
прав і свобод
громадян України, у
тому числі через
доступні двосторонні
та багатосторонні
міжнародно-правові
механізми.

наслідком, що
сталися в
населених пунктах
Донецької та
Луганської
областей, на
території яких
органи державної
влади тимчасово
не здійснюють
своїх повноважень
2) розроблення та I квартал
прийняття
2016 р.
нормативноправових актів
щодо:
впровадження
механізмів
безперешкодної
реалізації права на
освіту
громадянами, які
проживають на
тимчасово
окупованій
території (зокрема
шляхом
дистанційного
навчання)
процедури
звільнення від
Державної
підсумкової
атестації
громадян, які
проживають на
тимчасово
окупованій
території на зразок
механізму,
передбаченого
пунктом 56
постанови
Кабінету Міністрів
України від 27
серпня 2010 р. N
778
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ГО «Крим СОС»/ Савчук В.

МОН

Виконано частково.
Нормативно-правовий акт щодо процедури звільнення від Державної підсумкової атестації
громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, не розроблено.
Згідно з Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем
проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення),
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 21.06.2016 № 697, заявники для отримання
документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне
оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених
загальноосвітніх навчальних закладах.
ГО «Крим СОС» зазначають, що затверджені у травні 2016 року Порядок для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України та
Порядок проведення атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання в системі вищої освіти,
здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року є діючими та
достатньо результативними, про що говорять результати вступної кампанії 2016.
Рекомендації: створити робочу групу для напрацювання оновленої концепції розвитку
дистанційної освіти в Україні48
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3) розроблення із II квартал
залученням
2016 р.
неурядових
організацій та
міжнародних
експертів і з
урахуванням
міжнародного
досвіду (Молдови)
та подання на
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до Закону України
"Про державну
реєстрацію актів
цивільного стану",
передбачивши
запровадження
адміністративної
процедури
державної
реєстрації актів
цивільного стану,
якщо такі акти
відбулися на
тимчасово
окупованій
території України

Мін'юст
МОЗ

Не виконано.
Згідно з положеннями частини четвертої статті 13 Закону України “Про державну реєстрацію актів
цивільного стану” підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політки у сфері охорони
здоров’я документи, що підтверджують факт народження. У разі відсутності такого документа,
підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про
встановлення факту народження. Крім того, відповідно до частини першої статті 17 Закону державна
реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі
документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров’я або судово-медичною
установою, рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її
померлою.
З метою спрощення судової процедури підтвердження фактів, що мають юридичне значення
(народження та смерті) на тимчасово окупованій території, до Цивільного процесуального кодексу
України було внесено зміни та доповнено статтею 2571, яка встановлює особливості провадження у
зазначених справах.
За інформацією Мін’юсту, у Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної реєстрації актів цивільного
стану щодо приведення їх у відповідність з європейськими стандартами” (реєстр № 4605 від
06.05.2016) яким, визначено зокрема, запровадження принципу екстериторіальності у роботі органів
державної реєстрації актів цивільного стану, спрощення порядку державної реєстрації актів цивільного
стану та максимального наближення послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану до
людини. Вказаним законопроектом передбачено подання заяв про державну реєстрацію актів
цивільного стану до органу державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця
проживання особи, у тому числі в електронній формі, за наявності електронного цифрового підпису.
Отже, на сьогодні запроваджено процедуру реєстрації акту цивільного стану на підставі судового
рішення про визнання факту, що має юридичне значення, тоді як Планом заходів передбачалось
запровадження адміністративної процедури без необхідності попереднього судового розгляду.
Рекомендації: Здійснити аналіз судової практики розгляду справ щодо процедури підтвердження
фактів, що мають юридичне значення (зокрема щодо кількості прийнятих рішень на користь заявників,
відмов, які були оскаржені та результати оскаржень, відмов розглянути відповідну заяву через несплату
судового збору, реальної тривалості розгляду таких справтощо) з метою визначення необхідності
запровадження позасудової процедури реєстрації актів цивільного стану, якщо такі акти відбулися на
тимчасово окупованій території України.

5) розроблення та I квартал
подання на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону
про визнання
таким, що втратив
чинність, Закону
України “Про
вільну економічну
зону “Крим” у
зв’язку з
наявністю
дискримінаційних

Державна служба
Не виконано.
України з питань
Проект Закону “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про створення вільної
Автономної
економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово
Республіки Крим та окупованій території України” (реєстр № 3402 від 04.11.2015) відхилено та знято з розгляду.
міста Севастополя
У третьому кварталі Міністерством ТОТ та ВПО розпочалась робота над удосконаленням
нормативно-правової бази, яка безпосередньо врегульовує суспільні відносини у сфері забезпечення
прав і свобод осіб на ТОТ. Наразі розробляються суттєві зміни до Закону України «Про вільну
економічну зону «Крим», які, сподіваємось, у найближчий час повинні бути презентовані для
обговорення.49
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положень у Законі
щодо осіб, місце
проживання яких
зареєстровано на
тимчасово
окупованій
території
6) розроблення та II квартал
подання на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону,
передбачивши
спрощений
порядок
оформлення
гуманітарної
допомоги під час
переміщення через
митний кордон та
лінії зіткнення
відповідно до
типового закону
про гуманітарну
допомогу у
кризових
ситуаціях

Мінсоцполітики
Мінфін
МОЗ
ДФС
Адміністрація
Держприкордонслу
жби

Виконано.
Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників
антитерористичної операції та людей з інвалідністю розроблено проект Закону України “Про
гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях” (реєстр № 4360 від 01.04.2016). Зазначений законопроект
розроблений на основі Модельного закону про сприяння та регулювання міжнародної гуманітарної
допомоги в надзвичайних ситуацій та допомоги у проведенні первинних відновлювальних робіт.
Законопроектом передбачено спрощений порядок оформлення гуманітарної допомоги під час
переміщення через митний кордон та лінії зіткнення відповідно до типового закону про гуманітарну
допомогу у кризових ситуаціях.
Законопроект розглянутий в Комітеті Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників
бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю з пропозицією взяти проект
за основу.

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
На сьогодні існує постійна загроза життю та здоров’ю 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, відсутня можливість належного забезпечення економічних, соціальних та інших прав таких громадян.
Стратегічна мета:
Забезпечення реалізації та захисту прав громадян України.
Найменуван Оцінка досягнення
ня
очікуваного
очікуваного результату
результату
127.
Відновленн
я
можливості
перетинання
лінії
зіткнення
громадськи

Заходи, передбачені
блоком, не виконані.
З огляду на
зазначене, можна
зробити висновок,
що у досягненні
очікуваних

Найменування
заходу

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

1) розроблення та I квартал Антитерористичний
прийняття проекту 2016 р.
центр при СБУ
нормативноСБУ (за згодою)
правового акта
щодо внесення
змін до пункту 1.6
Тимчасового
порядку контролю

Моніторинг виконання

Не виконано.
Заходи щодо виконання вказаних цілей не здійснюються.
Антитерористичний центр при СБУ вважає внесення змін до Тимчасового порядку
недоцільним з огляду на тимчасовий характер обмежувальних заходів в зоні проведення
антитерористичної операції, які можуть бути скасовані у разі покращення безпекової ситуації в регіоні.
Крім того зазначається, що нерегулярні перевезення для окремих організованих груп людей
(ВПО, дітей, які їдуть на оздоровлення та відпочинок тощо) дозволені та здійснюються за дозволом,
виданим відповідно до рішення Координаційного центру з питань режиму та економічної діяльності на
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м
пасажирськ
им
транспорто
м

128.
Створення
належних
умов для
відновлення
соціальних
виплат
громадянам,
які
проживають
у
відповідних
населених

результатів Стратегії
ситуація не
змінилась, прогрес у
виконанні заходів
відсутній.

Ситуація змінилась
на краще лише в
частині забезпечення
реалізації права на
освіту для громадян,
які проживають у
населених пунктах
Донецької і
Луганської областей.
Інші заходи,
передбачені блоком,
не виконані.

за переміщенням
осіб, транспортних
засобів та вантажів
(товарів) через
лінію зіткнення у
межах Донецької
та Луганської
областей з метою
вдосконалення
системи
переміщення осіб
та транспортних
засобів через лінію
зіткнення у межах
Донецької та
Луганської
областей,
відновивши рух
громадського
пасажирського
транспорту через
лінію зіткнення

територіях, прилеглих до лінії зіткнення при оперативному штабі з управління АТО.
Рекомендації: Питання виконання вказаного заходу, а також доцільність внесення змін до
індикатора досягнення визначеної мети винести на обговорення.

2) внесення зміни II
до зазначеного
квартал
Тимчасового
2016 р.
порядку в частині
спрощення
процедури
переміщення осіб,
які мають
інвалідність, у
яких є ризик щодо
її встановлення та
які хворіють на
складні
захворювання

СБУ (за згодою)
МОЗ

Не виконано.
Поновити роботу робочої групи з питань поліпшення існуючої процедури перетину лінії
зіткнення, яка створена при СБУ, опрацювати питання та надати пропозиції щодо внесення змін до
Тимчасового порядку в частині спрощення процедури переміщення осіб, які мають інвалідність, у яких
є ризик щодо її встановлення та які хворіють на складні захворювання.

1) розроблення
до
механізму
березня
забезпечення
2016 р.
пенсійних та
інших соціальних
виплат мешканцям
територій, на яких
органи державної
влади тимчасово
не здійснюють або
здійснюють не в
повному обсязі
свої

Мінсоцполітики

Не виконано.
Робота над проектом нормативно-правового акту щодо забезпечення пенсійних та інших
соціальних виплат мешканцям територій відповідальним за розробку механізму не здійснюється.
Попри наявність судового рішення про визнання незаконним та нечинним пункту 2
Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та
надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської
областей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2015 № 595, практики
Європейського суду з прав людини, а також резолюції від 12.10.2016 № 2133 Парламентської асамблеї
Ради Європи, яка наполягає на забезпеченні органами державної влади України мешканцям
неконтрольованих територій доступу до пенсійних виплат, останні можуть отримувати належні їм
кошти лише в разі виїзду на контрольовану територію України та отримання довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи.
При цьому, держава не гарантує забезпечення цих осіб доступним житлом, розмір допомоги,
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пунктах
Донецької
та
Луганської
областей, і
вжиття
заходів до
забезпеченн
я їх прав на
охорону
здоров'я та
освіту

повноваження,
яким скасовується
необхідність
реєстрації
внутрішньо
переміщених осіб,
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

який передбачено Урядом для покриття виплат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг, не покриває витрат на оренду житла, яка на сьогодні зросла (враховуючи
збільшення попиту та зростання тарифів на житлово-комунальні послуги).
Разом з тим, статтею 3 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб” гарантується захист від примусового внутрішнього переміщення та примусового
повернення на попереднє місце проживання.
Вказане ще раз свідчить про необхідність розробки окремого механізму для здійснення
пенсійних та соціальних виплат пенсіонерам, які проживають на тимчасово непідконтрольних
територіях без застосування процедури отримання соціальних виплат, передбаченої для ВПО.

2) розроблення та I квартал МОН
прийняття
2016 р.
МВС
нормативноМіноборони
правових актів
щодо:
впровадження
механізмів для
безперешкодної
реалізації права на
освіту для
громадян, 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
процедури
звільнення від
Державної
підсумкової
атестації громадян,
які проживають у
населених пунктах
Донецької і
Луганської

Виконано частково.
Нормативно-правовий акт щодо процедури звільнення від Державної підсумкової атестації
громадян, 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, не розроблено.
Згідно з Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем
проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення),
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 21.06.2016 № 697, заявники для отримання
документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне
оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених
загальноосвітніх навчальних закладах.
Як свідчить аналіз законодавчої бази у сфері реалізації права на освіту вказаної категорії
громадян, процедура звільнення від Державної підсумкової атестації громадян, 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, нормативноправовим актом не встановлена.
Для дітей, які проживають на тимчасово непідконтрольних органам державної влади
територіях передбачено лише проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації за
екстернатною формою в уповноважених загальноосвітніх навчальних закладах.
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областей, на
території яких
органи державної
влади тимчасово
не здійснюють або
здійснюють не в
повному обсязі
свої
повноваження, на
зразок механізму,
передбаченого
пунктом 56
постанови
Кабінету Міністрів
України від 27
серпня 2010 р. №
778
129.
Задоволення
життєво
необхідних
потреб
громадян
України, які
проживають
у
відповідних
населених
пунктах
Донецької
та
Луганської
областей

1) розроблення із II
залученням
квартал
неурядових
2016 р.
організацій та
міжнародних
експертів і з
урахуванням
міжнародного
досвіду (Молдови)
та подання на
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до Закону України
"Про державну
реєстрацію актів
цивільного стану",
у якому
передбачається
запровадження
адміністративної
процедури
державної
реєстрації актів
цивільного стану,
якщо такі акти
відбулися у
населених пунктах
Донецької та
Луганської
областей, на
території яких

Мін'юст

Не виконано.
Зведений звіт Міністерства юстиції на виконання цього пункту відсилає до підпункту 3
пункту 126
Проте цей пункт Плану не виконаний. Залишається єдиною процедура реєстрації акту
цивільного стану на підставі судового рішення про визнання факту, що має юридичне значення.
В Плані мова йшла про запровадження адміністративної процедури без необхідності
попередньо ініціювати процедуру судову.
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органи державної
влади тимчасово
не здійснюють або
здійснюють не в
повному обсязі
свої повноваження
130.
Забезпеченн
я безпечних
умов для
добровільно
го
переселення
в інші
регіони
України
громадян,
які
проживають
у
відповідних
населених
пунктах
Донецької
та
Луганської
областей

Ситуація щодо
досягнення
очікуваних
результатів не
змінилась.
Спостерігається
певний прогрес у
вдосконаленні
системи контролю за
переміщенням осіб,
транспортних засобів
через лінію зіткнення
у межах Донецької та
Луганської областей.
Проте, внесення
відповідних змін до
Тимчасового порядку
в частині
забезпечення
необхідних умов для
перетинання лінії
зіткнення, а також
запровадження
механізму здійснення
евакуації населення
Донецької та
Луганської областей
у разі проведення
бойових дій не
забезпечено.

1) визначення
I квартал
механізму
2016 р.
реалізації пункту
7.13 Тимчасового
порядку контролю
за переміщенням
осіб, транспортних
засобів та вантажів
(товарів) через
лінію зіткнення у
межах Донецької
та Луганської
областей та
затвердження
відповідної
інструкції
2) оприлюднення
відповідних
роз’яснень щодо
застосування
пункту 7.13
зазначеного
Тимчасового
порядку

Антитерористичний
центр при СБУ
СБУ (за згодою)
Рада національної
безпеки і оборони
України (за згодою)

Не виконано.
Антитерористичний центр при СБУ вважає, що п. 7.13 Тимчасового порядку не потребує
нових механізмів його реалізації та затвердження окремої інструкції, оскільки у ньому вже
безпосередньо визначено, що особа, яку змусили або яка самостійно покинула своє місце проживання у
результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації,
масових проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру, за відсутності у такої особи підстав та документів, визначених пунктом 7.1
цього Тимчасового порядку, перетинає лінію зіткнення за рішенням керівника Координаційного центру
без отримання дозволу фізичній особі, а у разі явної загрози життю та здоров’ю людини для перетину
лінії зіткнення дозвіл взагалі не вимагається.
Планом заходів передбачена розробка механізму реалізації вказаного пункту з метою
уникнення необмеженої дискреції керівника Координаційного центру, та зловживань при прийнятті
рішення. Цього не відбулось.

Антитерористичний
центр при СБУ
СБУ (за згодою)
Рада національної
безпеки і оборони
України (за згодою)

Не виконано.
Рекомендації: Питання виконання вказаного заходу винести на обговорення робочої групи з
питань поліпшення існуючої процедури перетину лінії зіткнення, яка створена при СБУ

I квартал
2016 р.

3) внесення
до січня
відповідних змін
2016 р.
до зазначеного
Тимчасового
порядку, згідно з
якими кожний
контрольний
пункт в’їзду/виїзду
повинен бути
облаштований
пунктами
медичного
обслуговування,
туалетами,
кімнатами матері
та дитини,
бомбосховищами,
місцями
тимчасового
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затримання,
системою
оповіщення
4) внесення до
II
зазначеного
квартал
Тимчасового
2016 р.
порядку змін з
метою
вдосконалення
системи контролю
за переміщенням
осіб, транспортних
засобів через лінію
зіткнення у межах
Донецької та
Луганської
областей, якими
передбачатиметься
:
можливість
переміщення осіб
через лінію
зіткнення за умови
пред'явлення
такими особами на
контрольних
пунктах
в'їзду/виїзду
документів, що
посвідчують особу
(для громадян
України), або
іншого документа,
що його замінює
(для іноземців та
осіб без
громадянства)
скасування
необхідності
отримання
фізичною особою
попереднього
дозволу для
перетину лінії
зіткнення
створення єдиної
електронної бази
даних для
контролю за
переміщенням

Антитерористичний
центр при СБУ
СБУ (за згодою)
Рада національної
безпеки і оборони
України (за згодою)
Адміністрація
Держприкордонслужб
и

Не виконано.
Станом на сьогодні отримання дозволів вже не є таким обтяжливим та неможливим з огляду
на запровадження електронної системи їх отримання, проте, відповідно до діючого Тимчасового
порядку залишається необхідним.
Рекомендації: Винести на обговорення робочої групи з питань поліпшення існуючої
процедури перетину лінії зіткнення, яка створена при СБУ, питання виконання вказаного заходу та
можливості перегляду його індикатору досягнення.
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осіб, транспортних
засобів через лінію
зіткнення у межах
Донецької та
Луганської
областей. Така
база має містити
перелік осіб, яким
заборонено
перетинати лінію
зіткнення з
обґрунтованих
підстав (набуття
чинності вироком
про вчинення
злочину щодо
особи, якій
заборонено
перетин лінії
зіткнення тощо)
5) розроблення та
впровадження
механізму
попередження
щодо стану
ризиків і
надзвичайних
ситуацій та
евакуації певних
категорій
населення
Донецької та
Луганської
областей (дітейсиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
інвалідів та осіб з
тяжкими
захворюваннями,
мешканців
будинків
престарілих, осіб,
які перебувають в
місцях
позбавлення волі)

II
квартал
2016 р.

ДСНС
Мінінфраструктури
МОЗ
МОН
Мінсоцполітики
ДПтС
військово-цивільні
адміністрації

Виконано частково.
Відповідно до звіту Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту ДСНС
України на цей час розроблено проекти Державних стандартів України “Безпека у надзвичайних
ситуаціях. Евакуація населення” та “Методика планування заходів з евакуації”.
Зазначеними проектами (розділ “Особливості планування і проведення евакуації при загрозі
(виникнення) військово-політичних конфліктів та особливий період”) визначаються загальні принципи
планування, організації та проведення евакуації із району проведення антитерористичної операції для
всіх категорій населення, у тому числі дітей і повнолітніх осіб, які перебувають під опікою та
піклуванням. Вказані проекти на цей час проходять технічну експертизу в УНДІЦЗ ДСНС України.
У Луганській області розробляється та впроваджується механізм попередження щодо стану
ризиків і надзвичайних ситуацій та евакуації певних категорій населення. Також проведено збір і
обробку інформації щодо евакуації населення з районів можливих бойових дій. Продовжується робота
з утримання та приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту. У міських радах міст
обласного значення та райдержадміністраціях забезпечується систематичне проведення навчань з
цивільного захисту населення; визначаються можливості залучення транспорту для проведення
евакуаційних заходів.
Рекомендації
До програм навчань із евакуації включати напрями пов’язані із евакуацією осіб, що
перебувають у стаціонарних закладах охорони здоров’я та соціального захисту, а також учнів
спеціальних шкіл-інтернатів.
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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
Забезпечення правового і соціального захисту осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, необхідно удосконалити з урахуванням
міжнародних стандартів. Нагальним є вдосконалення процедури визнання особи біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту, розроблення ефективного механізму інтеграції таких осіб в
українське суспільство, вирішення питань забезпечення реалізації ними права на працю, охорону здоров’я, освіту, інших прав і свобод. Слід також врегулювати проблемні питання перебування
іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Стратегічна мета:
Забезпечення
правового
та
соціального
захисту
осіб,
яких
визнано
урегулювання проблемних питань перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні
Найменуван Оцінка досягнення Найменування
ня
очікуваного
заходу
очікуваного результату
результату
131.
Впроваджен
ня заходів
для
інтеграції в
українське
суспільство
осіб, яких
визнано в
Україні
біженцями
або
особами, які
потребують
додаткового
захисту,
іноземців та
осіб без
громадянств
а, які на
законних
підставах
перебувают
ь в Україні

На жаль,
імплементація
очікуваного
результату
супроводжується
певними викликами.
1. Не ефективним
виглядає
консультування
ДМС із
зацікавленими
сторонами, що може
вплинути на якість
законопроектів
пов’язаних із
питаннями інтеграції
біженців та інших
категорій мігрантів
та законопроекту
щодо статусу особи
без громадянства.
Проблемою виглядає
упущення у вже
прийнятих Законах,
зокрема щодо
відсутності
«посвідчення особи
без громадянства 2.
Відсутність
системної роботи
ДМС із з’ясування
кількості осіб без
громадянства, в тому
числі на виконання
заходів у пілотних
областях. Дивною й

Строк
Відповідальні за
виконанн виконання
я

1) розроблення та IV
подання на
квартал
розгляд Кабінету 2016 р.
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до Законів
України “Про
правовий статус
іноземців та осіб
без громадянства”,
“Про біженців та
осіб, які
потребують
додаткового або
тимчасового
захисту”, яким
визначено поняття
інтеграції, її
принципи,
категорії
мігрантів, які
підпадають під
інтеграційні
заходи, сфери, у
яких проводиться
інтеграція,
індикатори для
оцінки успішності
політики
інтеграції,
центральний орган
виконавчої влади,
відповідальний за
формування та
реалізацію

МВС
ДМС

в

Україні

біженцями

або

особами,

які

потребують

додаткового

захисту;

Моніторинг виконання

У стані виконання.
На жаль, даний проект Закону не обговорювався з відповідними державними органами,
міжнародними організаціями і громадськістю. Відсутній він і на сайті ДМС у розділі «Проекти
нормативних актів (громадське обговорення)».
Ця обставина може негативно вплинути на якість законопроекту.
Рекомендація.
1. Провести захід (низку заходів) з метою обговорення змісту законопроекту за участі зацікавлених
сторін до внесення його на розгляд КМУ.
2. Переформулювати індикатор заходу, виклавши його у наступній редакції «у законодавстві
визначено поняття інтеграції, її принципи, категорії мігрантів, які підпадають під інтеграційні заходи,
сфери, у яких проводиться інтеграція, індикатори для оцінки успішності політики інтеграції,
центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування та реалізацію політики у сфері
інтеграції мігрантів».
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виглядає позиція
ДМС щодо
перенесення питання
вивчення досвіду із
такого
документування, яке
ставиться у
залежність від
прийняття
законодавчого акту.
Позитивним можна
вважати хіба
затвердження
Положення про
центр соціальної
інтеграції осіб, що
потребують
додаткового захисту,
однак створення
центрів у Києві,
Харкові та Одесі
перебуває на
початковій стадії.

політики у сфері
інтеграції
мігрантів
3) передбачення
I квартал
створення
2017 р.
інформаційноконсультаційних
пунктів для
надання
консультаційних
послуг мігрантам з
урахуванням
кращих світових
практик та
результатів
реалізації
пілотного проекту
у м. Луцьку

ДМС
громадські та
міжнародні
організації (за
згодою)

Відсутня інформація про роботу і перемовини ДМС України з міжнародними та громадськими
організаціями, спрямовані на створення ЦКМ (крім направлення запиту до Представництва МОМ в
Україні), а також конкретні результати такої роботи.

4) розроблення та II квартал
подання на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
законопроекту про
внесення змін до
Законів України
"Про імміграцію",
"Про правовий
статус іноземців" з
метою закріплення
надання статусу
особи без
громадянства

ДМС
МВС
Мінфін
Мін'юст
МЗС

У стані виконання.
Порушено визначені строки! При цьому Закон надзвичайно потрібний для розв’язання гострої
проблеми легалізації осіб без громадянства. На сьогодні значна кількість осіб без громадянства
проживає в Україні без будь-якого паспортного документу, не маючи можливість реалізувати свої
фундаментальні права.
Навесні 2016 року організація «Право на захист» спільно з УВКБ ООН проводили захід,
присвячений, зокрема, обговоренню даного законопроекту. Під час цього заходу державними органами,
міжнародними і громадськими організаціями була надана низка слушних пропозицій і зауважень до
законопроекту, спрямованих на його удосконалення. При цьому, на жаль, невідомо, чи були вони
враховані, адже на сайті ДМС у розділі «Проекти нормативних актів (громадське обговорення)»
розміщена редакція законопроекту станом на 22 грудня 2015, тобто до публічного обговорення. Це
свідчить про недостатню прозорість діяльності ДМС.
Крім цього ДМС так і не проведено системну роботу щодо з’ясування кількості осіб без
громадянства в Україні (масштабів даної проблеми). Є окремі (пілотні) ініціативи громадських
організацій, які звичайно не можуть охопити усю країну.
Рекомендація.
Уряду розглянути цей законопроект як першочерговий і якнайскоріше внести його на розгляд
Парламенту, де можна буде продовжити роботу над документом.

Якщо створення таких центрів планується на базі громадських організацій, які надаватимуть,
зокрема, відповідні консультативні послуги, незрозуміло, навіщо залучати Міністерство соціальної
політики?

5) розроблення
проекту постанови
Кабінету Міністрів
України з метою
врегулювання
механізму
визначення
(документування)
статусу особи без
громадянства

У стані виконання.
Див. підпункт 4)

6) розроблення та
подання на

Виконано частково.
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують
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розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до статей 30 та 31
Закону України
"Про Єдиний
демографічний
реєстр та
документи, що
підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус" з метою
забезпечення
відповідності
проїзних
документів осіб
без громадянства
стандартам ІКАО
та збільшення
строку дії посвідки
на постійне
проживання до
п'яти років
відповідно (з
урахуванням
Директиви Ради
ЄС 2003/109/EK
від 25 листопада
2003 р. "Про
статус громадян
третіх країн, які
проживають на
довгостроковій
основі", статті 8.2
із змінами від 2011
року)
7) розроблення та
подання на
розгляд Кабінету
Міністрів України
законопроекту про
внесення змін до
Закону України
"Про безоплатну
правову допомогу"
з метою внесення

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію
Європейським Союзом візового режиму для України» був прийнятий Верховною Радою України
14.07.2016. Однак, чомусь цим Законом не додано визначення «посвідчення особи без громадянства». У
результаті в Законі міститься лише визначення «проїзного документу особи без громадянства». Це є
серйозною прогалиною. У той же час в законопроекті, згаданому у пункті 4 (щодо закріплення надання
статусу особи без громадянства), не передбачається внесення змін до Закону України "Про Єдиний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус". Ця проблема потребує вирішення для належного врегулювання статусу особи без
громадянства та її документування паспортним документом (наразі незрозуміло, яким чином планується
її розв’язати).
Цим же Законом продовжено термін посвідки на постійне проживання на десять років.

Не виконано.
ДМС внесено пропозицію визначити Мін’юст головним виконавцем цього заходу.

173
до переліку
суб'єктів права на
безоплатну
вторинну правову
допомогу осіб без
громадянства - до
моменту
прийняття
рішення про їх
визнання та у разі,
коли особа
оскаржує рішення
щодо статусу
особи без
громадянства
(відповідно до
зобов'язань
України за
Конвенціями ООН
щодо осіб без
громадянства та з
урахуванням
кращих практик
ЄС)
8) вивчення
III
досвіду щодо
квартал
документування та 2016 р.
ідентифікація осіб
без громадянства в
рамках
міжнародних
проектів

У стані виконання.
Незрозумілою є привʼязка до законопроекту щодо статусу осіб без громадянства. Вивчати
позитивний досвід можна і зараз для того, щоб на момент прийняття Закону мати конкретні пропозиції і
напрацювання для врахування їх у відповідних підзаконних нормативно-правових актах. Передовий
досвід щодо документування та ідентифікації осіб без громадянства варто було б врахувати й у самому
законопроекті. До речі, декілька років тому МОМ здійснила переклад законодавства Молдови про
статус осіб без громадянства на прохання ДМС. Цікаво було б дізнатися, як цей досвід було враховано у
законопроекті?
На жаль, існуюча система ідентифікації осіб без громадянства, так само як і громадян України, які
походять з Криму або зони АТО, є недосконалою, про що свідчать звернення до Уповноваженого з прав
людини.
Наприклад, неможливо ідентифікувати і документувати психічно хворих осіб, які перебувають у
психіатрчних лікарнях, загубили свої документи і, за станом свого здоровʼя, не в змозі повідомити дані
про себе (імʼя, прізвище, місце проживання до поміщення в лікарню, імена і контакти родичів тощо).
Виникають серйозні проблеми з ідентифікацією громадян України, які були зареєстровані і отримували
паспортний документ в Криму до окупації, але загубили цей документ і наразі знаходяться на
материковій частині.

9) внесення змін
до Порядку
оформлення і
видачі паспорта
громадянина
України,
затвердженого
наказом МВС від

Не виконано.
ДМС вносила пропозицію виключити цей підпункт, оскільки вказаний наказ МВС поширюється
виключно на громадян України та не стосується біженців, осіб, які потребують додаткового захисту,
іноземців та осіб без громадянства. Що стосується виконання цього пункту по суті, то 01.10.2016
набирає чинності Законом України від 14.07.2016 № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму
для України» (далі - Закон). Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про Єдиний

через три
місяці
після
прийнятт
я
відповідн
ого
закону
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13 квітня 2012 р. N про
320, з метою
внесення
спрощення і
змін
чіткого
визначення
доступу до
процедури для
осіб, які після
досягнення 18
років одержують
паспорт вперше

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статусу» у редакції згаданого Закону оформлення, видача, обмін паспорта
громадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким чином, реалізація відповідних положень
Закону щодо оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення,
повернення державі та знищення потребує прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного
нормативно-правового акта Уряду, а не внесення змін до Порядку оформлення і видачі паспорта
громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.04.2012 №
320.
Рекомендації.
Перенести захід до іншого розділу плану дій із відповідним пере формулюванням.

10) забезпечення
можливості
запровадження
реєстру
ідентифікаційних
даних, у тому
числі щодо осіб,
які звертаються із
заявою про видачу
паспорта вперше
після досягнення
18 років або про
видачу паспорта
замість
втраченого,
зокрема шляхом
визначення
елементів
перевірки, що
запроваджується в
рамках цієї
процедури

Не виконано.
ДМС вносила пропозицію виключити цей підпункт, оскільки вказаний наказ МВС поширюється
виключно на громадян України та не стосується біженців, осіб, які потребують додаткового захисту,
іноземців та осіб без громадянства.
Що стосується виконання цього пункту по суті, то створення єдиної інформаційно-аналітичної
системи управління міграційними процесами відбулося у відповідності з Концепцією створення єдиної
інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. №. 870-р. Крім цього, відповідно до абзацу третього
частини першої статті 4 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статусу» у редакції
Закону України від 14.07.2016 № 1474-VIII Єдиний державний демографічний реєстр ведеться з метою
ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі,
визнання недійсними та знищення потребує прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного
нормативно-правового акта Уряду, а не внесення змін до Порядку оформлення і видачі паспорта
громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.04.2012 №
320.
Рекомендації
Перенести захід до іншого розділу Плану дій з відповідним пере формулюванням.

11) внесення змін
до Положення про
посвідчення особи
без громадянства
для виїзду за
кордон,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів
України від 7
серпня 1995 р. N
610, з метою
збільшення строку
дії проїзних
документів осіб
без громадянства

через три
місяці
після
прийнятт
я
відповідн
ого
норматив
ноправовог
о акта
про
внесення
змін

Не виконано
Інформація з урядового звіту, що захід виконано, не відповідає дійсності. Оскільки, постановою
Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 153 термін .посвідчення особи без громадянства для виїзду
за кордон встановлено 3 роки
Рекомендації.
Викласти захід у наступній редакції «внесення змін до оформлення, видачі, обміну, пересилання,
вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з
безконтактним електронним носієм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня
2014 № 153, з метою збільшення строку дії проїзних документів осіб без громадянства до 10 років.
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до 10 років
12) розроблення
нормативноправового акта
щодо порядку
оформлення і
видачі посвідчення
особи без
громадянства для
виїзду за кордон

через три
місяці
після
прийнятт
я
відповідн
ого
закону
про
внесення
змін

Виконано
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 07.05.2014 № 153 «Про затвердження зразка
бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення
державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним
електронним носієм».

13) внесення змін
до Порядку
оформлення і
видачі посвідки на
постійне
проживання та
посвідки на
тимчасове
проживання,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів
України від 28
березня 2012 р. N
251, з метою
збільшення строку
дії посвідки на
постійне
проживання до
п'яти років

через три
місяці
після
прийнятт
я
відповідн
ого
закону
про
внесення
змін

Захід потребує переформулювання.
Пунктом 9 вказаного Порядку передбачено, що строк дії посвідки на постійне проживання не
обмежується; вона підлягає обміну в разі досягнення особою 25- і 45-річного віку.
Водночас, частиною 5 статті 31 Закону України "Про Єдиний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (у редакції від
14.07.2016, яка набирає чинності з 01.10.2016), передбачено, що посвідка на постійне проживання
видається строком на 10 років.
Рекомендації
Викласти захід у наступній редакції «Привести Порядок оформлення і видачі посвідки на постійне
проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 березня 2012 р. N 251 у відповідність із частиною 5 статті 31 Закону України "Про
Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус».

14) проведення
2016 рік
ідентифікаційних
заходів у шести
пілотних областях
України щодо
виявлення осіб, які
не мають
документів, що
посвідчують особу
і громадянство

ДМС
Мін'юст
органи місцевого
самоврядування
Управління
Верховного комісара
ООН у справах
біженців та його
виконавчі партнери

15) проведення
тренінгів для

ДМС
центри з надання

2016 2017

У стані виконання.
ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Власне подібні заходи потрібно було провести вже давно, щоб оцінити масштаби проблеми
безгромадянства в Україні. Але у цьому напрямі державою, на жаль, нічого не робилося. Лише
міжнародні та громадські організації намагалися провести відповідну оцінку в рамках проектів, але
йшлося про окремі області та райони, а не про загальнонаціональний масштаб. Якщо б такі
ідентифікаційні заходи були проведені до розробки законопроекту, їх результати (зокрема щодо
наявності різних категорій осіб без громадянства: з радянськими паспортами, без будь-яких паспортних
документів, за місцем народження тощо) можна було б врахувати у цьому документі, забезпечивши
охоплення ним максимальної кількості обг.
У цьому контексті привʼязка цього заходу до прийняття законодавства щодо статусу осіб без
громадянства є недоцільною.
Потрібно прискорити реалізацію цього заходу.
У стані виконання.
Проведення таких тренінгів буде актуальним після прийняття Закону України «Про внесення змін до
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співробітників
роки
ДМС та центрів з
надання
безоплатної
правової допомоги
щодо
ідентифікації та
наданні правової
допомоги особам
без громадянства

безоплатної правової
допомоги

17) розроблення та 2017—
подання
на 2018
розгляд Кабінету роки
Міністрів України
проекту
закону
про внесення змін
до Закону України
“Про біженців та
осіб,
що
потребують
додаткового або
тимчасового
захисту”,
які
передбачають
систему
індивідуальних
інтеграційних
заходів
для
біженців та осіб,
що
потребують
додаткового
захисту, фінансову
підтримку
біженців за умови
виконання
індивідуальних
інтеграційних
планів тощо

ДМС
Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
місцеві органи
виконавчої влади

18) утворення
центрів соціальної
інтеграції для
біженців та осіб,
які потребують
додаткового
захисту, мігрантів
з метою надання
комплексу послуг
з інтеграції та
соціально-

ДМС
Мінсоцполітики
МОН
МОЗ

Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та затвердження Кабінетом
Міністрів України порядку розгляду заяв про отримання статусу особи без громадянства.

У стані виконання.
Див. інформацію до підпункту 1.

У стані виконання.
Прийнято наказ МВС від 17.12.2015 № 1586 «Про затвердження Положення про Центр соціальної
інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, Державної міграційної служби
України», який зареєстровано в Мін’юсті 03.03.2016 року за №337/28467. Відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів від 01.03.2014 № 65 «Про економію державних коштів та недопущення
втрат бюджету» розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України з метою отримання
дозволу Кабінету Міністрів на утворення таких державних установ у м.м. Києві, Харкові та Одесі, який
надіслано до заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади на погодження листом
ДМС від 13.09.2016 № 8-5480/1-16).
Продовжується пошук приміщень для розміщення центрів. З цією метою надіслано лист до
Одеської обласної ради від 07.09.2016 № 8-5393/1-16 про погодження розміщення центру соціальної
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психологічної
адаптації
132.
Удосконале
ння
законодавст
ва про
біженців та
осіб, які
потребують
додаткового
захисту,
відповідно
до
міжнародни
х стандартів

Позитивним
виглядає прийняття
Законів щодо
включення до
переліку документів
посвідчення особи,
що потребує
додаткового захисту
та проїзного
документу особи, що
потребує
додаткового захисту,
однак не виконання
решти заходів не
дозволяє говорити
про належну
імплементацію
очікуваного
результату.
Неоднозначними
виглядають
посилання ДМС на
необхідність чи то
додаткового
вивчення питань, чи
погодження із
іншими структурами
для виконання
заходів.

1) розроблення та 2016 рік
подання на
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до статті 13 Закону
України "Про
Єдиний
державний
демографічний
реєстр та
документи, що
підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус" з метою
включення до
переліку
документів
посвідчення особи,
що потребує
додаткового
захисту, та
проїзного
документа особи,
що потребує
додаткового
захисту
збільшення у
статті 34
зазначеного
Закону кількості
сторінок проїзного
документа біженця
з 16 до 32 та
вилучення
інформації про
громадянство
біженця
відповідно до
стандартів ICAO
доповнення
зазначеного
Закону статтею 36,
у якій передбачити

інтеграції у м. Одеса за адресою вул. Зої Космодем'янської, 7 на території пункту тимчасового
розміщення біженців у м. Одеса.
ДМС
інші заінтересовані
органи виконавчої
влади

Виконано
14 липня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 1474-VIII «Про внесення
змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом
візового режиму для України», який набув чинності 01 жовтня 2016 року, та яким доповнено Закон
України від 20.11.2012 № 5492-VI статтями 36 та 37 про посвідчення особи, яка потребує додаткового
захисту, та проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.
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опис проїзного
документа особи,
що потребує
додаткового
захисту
2) розроблення та 2016 рік
подання на
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до Закону України
"Про
громадянство" з
метою
передбачення
права іноземців та
осіб без
громадянства,
яких визнано в
Україні особами,
які потребують
додаткового
захисту, бути
прийнятими до
громадянства
України

ДМС
Мінсоцполітики
МОН
інші заінтересовані
органи виконавчої
влади

Не виконано.
Строки порушено, адже до кінця 2016 року законопроект мав бути внесений до КМУ! Цей документ
є необхідним, адже протягом останніх років додатковий захист було надано значній кількості іноземців
(передусім з Сирії).
Зі звернень до Уповноваженого з прав людини вбачається, що іноземці, яким надано додатковий
захист, не можуть набути громадянства України. Не можуть вони отримати й посвідку на постійне
проживання в Україні, якщо перебувають у шлюбі з громадянами України або мають дітей – громадян
України. Згідно з позицією ДМС України, перебування іноземців у статусі особи, яка потребує
додаткового захисту, унеможливлює подання ними заяви про надання дозволу на імміграцію, оскільки у
законодавстві відсутнє положення про те, що, у разі отримання іноземцем, який має статус особи, яка
потребує додаткового захисту, дозволу на імміграцію, статус додаткового захисту скасовується. Для
цього вони мають відмовитися від статусу особи, яка потребує додаткового захисту, виїхати за межі
України (вочевидь, до третьої безпечної країни), потім знову вʼїхати і лише після цього подати
документи на отримання дозволу на імміграцію. Така ситуація є абсурдною і значною мірою ускладнює
життя цим людям.
Отже потрібно якнайшвидше розробити і внести на розгляд КМУ цей законопроект, передбачивши у
ньому усунення й інших законодавчих прогалин, які перешкоджають іноземцям, які мають статус
біженця або статус особи, яка потребує додаткового захисту, подавати заяви про отримання дозволу на
імміграцію. (тобто перехід з одного статусу в інший)

3) розроблення та III
подання на
квартал
розгляд Кабінету 2016 р.
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до Закону України
"Про житловий
фонд соціального
призначення"
щодо надання
соціального житла
біженцям та
особам, які
потребують
додаткового
захисту, нарівні з
громадянами
України
внесення змін до
Державної
цільової

Мінрегіон
Мінсоцполітики
Мінфін
ДМС

Не виконано.
У зведеному звіті наводяться перешкоди, які з позицій виконавців заходу не дозволяють його
реалізувати. Зокрема, наводяться аргументи щодо: недостатності житлового фонду соціального
призначення або його відсутності; недостатнього фінансування на поліпшення житлових умов,
необхідності забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Позиція ж Міністерств стосовно
пріоритетності тієї чи іншої категорії у забезпечення житлом не вповні відповідає повазі до прав
людини. .
Рекомендації
Виконавцям заходу спільно із зацікавленими сторонами напрацювати внесення змін до Плану дій
щодо вирішення проблеми забезпечення житлом, визначених заходом категорій осіб.
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соціальноекономічної
програми
будівництва
(придбання)
доступного житла
на 2010 - 2017
роки (постанова
Кабінету Міністрів
України
від 11 листопада
2009 р. N 1249) з
метою врахування
інтересів біженців
та осіб, які
потребують
додаткового
захисту
4) розроблення та II квартал ДМС
подання на
2016 р.
Мінсоцполітики
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до Законів
України "Про
основи
соціального
захисту бездомних
осіб і
безпритульних
дітей", "Про
свободу
пересування та
вільний вибір
місця проживання
в Україні", "Про
Єдиний
державний
демографічний
реєстр та
документи, що
підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу
чи її спеціальний
статус" та проектів
інших
нормативно-

Не виконано
Незрозуміло, скільки з позиції Державної міграційної служби має тривати термін для «додаткового
вивчення» питання?
При цьому покладення функції реєстрації місця проживання на органи місцевого самоврядування
призвело лише до заміни власне субʼєкта реєстрації, а не самої процедури, а також не позбавило ДМС
статусу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб,
які потребують додаткового або тимчасового захисту, іноземця або особи без громадянства
Потрібно якнайшвидше розробити відповідні законодавчі зміни, передбачивши в них також
розвʼязання інших проблемних питань, повʼязаних з реєстрацією місця проживання (наприклад,
передбачивши можливість для осіб, які тривалий час перебувають і проходять лікування у
психіатричних лікарнях, психоневрологічних, геріатричних та інших подібних установах, зареєструвати
своє місце проживання за місцезнаходженням відповідного закладу і на увесь період перебування у
ньому)
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правових актів, що
регулюють
питання місця
перебування/прож
ивання, з метою
розроблення
спеціального
порядку реєстрації
місця проживання
для біженців та
осіб, які
потребують
додаткового
захисту, за
окремою
(спрощеною)
процедурою або за
визначеними ДМС
адресами
розроблення
нормативноправового акта, що
регулює питання
діяльності центру
обліку бездомних
громадян
5) розроблення та IV
подання
на квартал
розгляд Кабінету 2016 р.
Міністрів України
законопроекту про
внесення змін до
статей
26—30
Закону
України
“Про
правовий
статус іноземців та
осіб
без
громадянства”,
передбачивши
необхідність
аналізу
умов
приймаючої
сторони
(країни
походження,
країни постійного
проживання
чи
перебування або
третьої безпечної
країни) в рамках
процедури

ДМС

У стані виконання.
Не зрозуміло, чи планується внесення відповідних законодавчих змін, як це передбачено у даному
пункті, і на якому етапі цей процес?
Дуже важливо відобразити у статтях 26-30 згаданого Закону практику Європейського суду з прав
людини по статтям 2 і 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо
неможливості видворення/екстрадиції/передачі іноземця та особи без громадянства державі, в якій існує
загроза його життю або він може бути підданий катуванням чи поганому поводженню.
Крім цього відсутній чіткий механізм сбору та використання інформації по країнам походження
іноземців та осіб без громадянства. В одній із своїх відповідей ДМС повідомила Уповноваженого з прав
людини про відсутність «загальної рекомендації МЗС України» щодо застосування форм захисту в
Україні до однієї з категорій громадян певної іноземної держави.
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примусового
повернення
примусового
видворення

та

6) розроблення та до кінця
подання на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до Закону України
"Про статус
біженців та осіб,
які потребують
додаткового або
тимчасового
захисту", що
передбачали б
впровадження
толерантного
статусу для
шукачів притулку,
які перебувають у
процедурі
визначення їх
статусу більше ніж
п'ять років. Такий
статус повинен
надати право
тимчасового
проживання на
території України
протягом не менш
як п'ять років і
повинен
убезпечити таку
особу від
можливого
повернення до
країни
походження
/ постійного
проживання

ДМС

Не виконано.
ДМС вносила пропозицію виключити цей підпункт, оскільки всі категорії іноземців та осіб без
громадянства на даний час можуть урегулювати свій статус у рамках діючого законодавства.
Рекомендації
Державній Міграційній службі спільно із зацікавленими сторонами внести зміни до заходу Плану
дій щодо вирішення піднятої у заході проблеми.

12) відкриття
пункту
тимчасового
розміщення для
дітей без
супроводу

ДМС

У стані виконання.
Виконання цього пункту буде можливим після введення в експлуатацію Пункту тимчасового
розміщення біженців у м. Яготині (Київська область). На даний час у зв’язку з прийняттям Яготинською
міською радою Київської області рішення від 17.03.2016 №210-05-VII «Про скасування рішень
Яготинської міської ради», якими скасовані дозвільні рішення щодо земельної ділянки ПТРБ, ДМС
подано відповідний адміністративний позов до Шевченківського районного суду м. Києва. Рішенням

IV
квартал
2017 р.
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дорослих та жінокбіженок із дітьми,
що шукають
притулку, у м.
Яготині (Київська
область)

133.
Встановлення
Забезпеченн статусу дитини,
я належних позбавленої

Шевченківського районного суду м. Києва від 11.08.2016 у справі № 761/19132/16-а задоволено позов
ДМС України, ПТРБ у м. Яготині Київської області до Яготинської міської ради Київської області про
скасування рішення Яготинської міської ради Київської області від 17.03.2016 № 210-05-VII.

13) розроблення та IV
подання на
квартал
розгляд Кабінету 2016 р.
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до статті 5 Закону
України “Про
біженців та осіб,
які потребують
додаткового або
тимчасового
захисту”, та
проектів
відповідних
підзаконних
нормативноправових актів,
передбачивши, що
основним
державним
органом, який
відповідає за
влаштування і
захист дитини,
розлученої із
сім’єю, є орган
опіки та
піклування, а не
центральний орган
виконавчої влади,
що реалізує
державну політику
у сфері біженців та
осіб, які
потребують
додаткового або
тимчасового
захисту

ДМС
Мінсоцполітики

У стані виконання.
ДМС розробляються зміни до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту», у контексті чого вивчається питання щодо визначення органу опіки та
піклування основним державним органом, який відповідає за влаштування і захист дитини, розлученої
із сім’єю. Разом з цим, ДМС у межах компетенції взято участь у розробленні проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про особливості соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, які не є
громадянами України». Вказаний проект акта, розроблений Мінсоцполітики, погоджено ДМС із
зауваженнями (лист ДМС від 24.06.2016 № 8-4059/1-16).

1) розроблення та
подання на
розгляд Кабінету

ДМС

У стані виконання.
ДМС розробляються зміни до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту», у контексті чого переглядаються підстави відмови у прийнятті заяви про

до кінця
2016 р.
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умов для
звернення
особи про
визнання її
біженцем
або особою,
яка
потребує
додаткового
захисту,
особливо
дитині,
розлученій
із сім'єю

батьківського
піклування для дітей,
розлучених із сім’єю,
які не є громадянами
України, без сумніву
є кроком, що
дозволяє говорити
про певні зрушення у
напрямі
імплементації
очікуваного
результату.
Водночас, частина
заходів Плану дій
мають бути
переглянуті,
зважаючи на позицію
ДМС щодо їх
вилучення.

Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до статті 8 Закону
України "Про
статус біженців та
осіб, які
потребують
додаткового або
тимчасового
захисту", якими
передбачено
невідповідність
зібраних
документів
вимогам, які
висуваються до
заяв про звернення
за захистом в
Україні, як єдину
можливу підставу
для відмови у
прийнятті рішення
про оформлення
документів,
передбачивши що
на стадії
вирішення
питання про
оформлення
документів заява
про звернення за
захистом по суті
не розглядається
2) розроблення та до кінця
подання на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до статті 10 Закону
України "Про
статус біженців та
осіб, які
потребують
додаткового або
тимчасового
захисту", а також
проектів
відповідних

визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та розглядається питання щодо
можливого внесення відповідних змін до статті 8 Закону. Однак невідомо, на якому етапі зараз
знаходиться ця робота та коли планується внести законопроект на розгляд КМУ.

ДМС

Не виконано.
ДМС вносила пропозицію виключити підпункт, оскільки аналіз практики видачі посвідчень
біженця у європейських країнах показує, що такі документи видаються у середньому строком на п’ять
років і їх термін дії не прив’язаний до документів, що видаються громадянам цих держав. У випадку
надання іншої інформації з цього питання, ДМС готова її вивчити додатково та вносити відповідні
зміни.
Рекомендації
Державній міграційній службі спільно із зацікавленими сторонами опрацювати пере формулювання
заходу Плану дій з урахуванням піднятої проблеми.
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підзаконних
нормативноправових актів,
якими
передбачено, що
посвідчення
біженця
видавалося на
такий самий строк,
як і документ,
який посвідчує
особу
громадянина
України
3) затвердження
I квартал
Порядку
2016 р.
виявлення дітей,
розлучених із
сім’єю, та
взаємодії органів
виконавчої влади
та органів
місцевого
самоврядування
під час здійснення
їх соціального
захисту, у якому
передбачено,
зокрема, механізм
призначення
таким дітям
законного
представника

Мінсоцполітики
Адміністрація
Держприкордонслужби
ДМС
МВС
МОЗ

Виконано.
За інформаційним повідомленням «Урядового порталу», 16 листопада 2016 року прийнято
постанову Кабінету Міністрів України „Про особливості соціального захисту дітей, розлучених із
сім’єю, які не є громадянами України”, якою передбачено надання дитині розлученій із сім’єю статусу
«дитини, позбавленої батьківського піклування та відповідної державної підтримки. Однак, оцінити
вплив затвердженого документа на вирішення проблеми до його опублікування не має змоги. .

4) розроблення та до кінця
подання на
2016 р.
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до статті 5 Закону
України "Про
статус біженців та
осіб, які
потребують
додаткового або
тимчасового
захисту", якими
передбачити право
особи подати

ДМС

Не виконано.
ДМС вносила пропозицію виключити цей підпункт, оскільки вказана стаття Закону не містить
обмежень щодо подання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Рекомендації
Державній міграційній службі спільно із зацікавленими сторонами опрацювати зміни до заходу
Плану дій з урахуванням піднятої у ньому проблеми.
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заяву про
визнання її
біженцем або
особою, яка
потребує
додаткового
захисту,
незалежно від
мети її прибуття в
Україну та
легальності її
перебування на
території України
станом на момент
подачі заяви
134.
Забезпеченн
я реалізації
особами,
яких
визнано в
Україні
біженцями
або
особами, які
потребують
додаткового
захисту,
права на
працю,
охорону
здоров’я,
освіту

Виконавцями не
вжито заходів для
імплементації
очікуваного
результату.

1) розроблення та
подання на
розгляд Кабінету
Міністрів України
проекту закону
про внесення змін
до Закону України
“Про зайнятість
населення” та
проектів
відповідних
нормативноправових актів з
метою:
визначення
біженців та осіб,
які потребують
додаткового
захисту, такою
категорією
громадян, у разі
працевлаштування
яких роботодавець
отримує певну
пільгу, для
заохочення
роботодавців до
офіційного
працевлаштування
біженців
реєстрації та
встановлення на
облік з безробіття

Мінсоцполітики
Мінфін
МОН

Не виконано.
У зведеному урядовому звіті подається інформація щодо законодавчого забезпечення регулювання
підтримки окремих категорій осіб на ринку праці.
Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України „Про зайнятість населення” іноземці та
особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, мають
право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.
Заохочення роботодавців до створення робочих місць здійснюється з метою працевлаштування осіб,
що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, визначених частиною першою статті 14
Закону.
Біженці, які підпадають під категорії громадян, визначених частиною першою статті 14 Закону
України „Про зайнятість населення” мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
Статтею 26 зазначеного Закону передбачено, що роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче
місце громадян, зазначених у частині першій статті 14 цього Закону (крім тих, які визначені пунктом 7
частини першої статті 14), щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він
сплачений.
Компенсація здійснюється за рахунок коштів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі
працевлаштування інваліда).
Подана інформація не може бути свідченням внесення іноземців та осіб без громадянства та осіб, що
потребують додаткового захисту, за винятком ситуацій, коли ці особи, належать до інших захищених
категорій.
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