
 

 

 

 

Інформація  

щодо стану виконання та внесення змін до плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 

2020 року, затвердженого   розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р з питань 

захисту прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованих  територіях України 

 
Зміст заходу Стан виконання заходу  Запропоновані зміни 

Забезпечення прав учасників антитерористичної операції 

Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції 
119. Створення належних матеріально-технічних умов для 

учасників антитерористичної операції на період її 

проведення 

4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту нормативно-правового акта, яким 

прирівняно до військовослужбовців солдат-резервістів, що 

загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами 

внаслідок поранень, контузій, каліцтв, отриманих під час 

участі в антитерористичній операції 

 
Виконавці: МВС, Національна гвардія, Пенсійний фонд 
України 

Виконано. 

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України – 

Міністра культури України Кириленка В. А. від 27.11.2015 

№ 47375/1/1-15 до Закону України „Про внесення змін до 

Закону України „Про 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”. 

 

6) розроблення програми забезпечення учасників 

антитерористичної операції з інвалідністю та учасників 

Революції гідності з інвалідністю можливістю отримання 

нової освіти на бюджетній основі або небюджетній з 

поверненням коштів, передбачивши особливі умови 

вступу, зокрема проведення співбесіди, а також створення 

належних умов під час навчання (забезпечення 

навчальними матеріалами, педагогічно-психологічний 

супровід тощо) 
Виконавці: МОН, Міноборони, МВС 

 

7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту про внесення змін до Законів 

України “Про вищу освіту”, “Про статус ветеранів війни та 

їхні соціальні гарантії” 
Виконавці: МОН, Міноборони, МВС 

 

Виконується постійно 

МВС постійно оновлюються зазначені програми, 

відповідно Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України, що  затверджуються наказом 

Міністерства освіти і науки України  

Спеціальні умови втупу для зазначених категорій громадян 

до вищих навчальних закладів із специфічними умовами 

навчання, які здійснюють підготовку кадрів для 

Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та 

військовослужбовців Національної гвардії України 

передбачені Наказом МВС від 15.04.2016 № 315 «Про 

затвердження Порядку добору, направлення та 

зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних 

закладів із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку кадрів для Міністерства 

внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців 

Національної гвардії України», передбачено зарахування 

на навчання за результатами творчого конкурсу та 

професійного психологічного відбору при поданні в 
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8) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту програми безоплатної підготовки до 

вступу у вищі навчальні заклади та професійно-технічні 

навчальні заклади демобілізованих учасників 

антитерористичної операції, передбачивши як освітню 

частину, так і постійний психологічний супровід бійців, а 

також  стаціонарну та дистанційні форми підготовки, 

безоплатне забезпечення навчальними матеріалами тощо 

 
Виконавці: МОН, Міноборони, МВС 

 

установлені строки оригіналу сертифіката(ів) зовнішнього 

незалежного оцінювання (одержанні відповідної кількості 

балів на вступних іспитах, що проводить ВНЗ) з кількістю 

балів, що не нижче встановленої правилами прийому до 

ВНЗ мінімальної кількості балів, та інших документів, які 

засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за 

державним замовленням 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. 
Захист прав внутрішньо переміщених осіб 

Забезпечення створення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 
120. Задоволення життєво необхідних потреб внутрішньо 

переміщених осіб 

3) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України з метою врегулювання питання здійснення 

розселення інвалідів і дітей-інвалідів з порушеннями зору 

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. 

Виконавці: ДСНС, Мінсоцполітики 

Пункт виключено на підставі Постанови КМУ № 322                 

від 11.05.2017 
 

121. Здійснення комплексних заходів щодо підтримки та 

соціальної адаптації громадян України, які переселилися з 

тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції в інші регіони 

України 

 

10) утворення робочої групи для розроблення порядку 

надання компенсацій за майно, що було пошкоджене в 

результаті проведення антитерористичної операції 
Виконавці: Мінрегіон, Мінсоцполітики, ДСНС, Мінфін , 
Мінекономрозвитку, обласні держадміністрації 

 

 

11) проведення аналізу світового досвіду та найкращих 

практик у сфері надання компенсацій за майно, що було 

пошкоджене в результаті збройного конфлікту 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано  

Наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 25.03.2016 року № 69 утворено робочу групу 

для розроблення порядку надання компенсацій за майно, 

що було пошкоджене в результаті проведення 

антитерористичної операції 

Виконано 

У Верховній Раді України зареєстровано проекти Законів 

України «Про відшкодування збитків, завданих житлу 

населення під час проведення антитерористичної операції» 
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Виконавці: Мінрегіон, Мінсоцполітики, ДСНС, Мінфін , 
Мінекономрозвитку, обласні держадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12) розроблення за результатами проведеного аналізу в 
рамках робочої групи проекту нормативно-правового акта 
щодо порядку компенсації вартості пошкодженого майна 
з обов’язковим зазначенням: механізму нарахування 
компенсації, джерел виплати компенсації, механізму 
залучення донорів та інвесторів 
 
Виконавці: Мінрегіон, Мінсоцполітики, ДСНС, Мінфін , 
Мінекономрозвитку, обласні держадміністрації 

 

(реєстр. № 6001 від 30.01.2017), «Про відшкодування шкоди, 

заподіяної громадянам терористичним актом, та внаслідок 

проведення антитерористичної операції» (реєстр. № 6041 від 

07.02.2017) та «Про відшкодування шкоди, заподіяної 

терористичним актом» (реєстр. № 4328 від 29.03.2016). 

З прийняттям вказаних проектів Законів питання щодо 

компенсації вартості громадянам за житло, втрачене або 

пошкоджене в результаті проведення антитерористичної 

операції, буде врегульовано на законодавчому рівні. 

 

 

Виконано 

У Верховній Раді України зареєстровано проекти 

Законів України «Про відшкодування збитків, завданих 

житлу населення під час проведення антитерористичної 

операції» (реєстр. № 6001 від 30.01.2017), «Про 

відшкодування шкоди, заподіяної громадянам 

терористичним актом, та внаслідок проведення 

антитерористичної операції» (реєстр. № 6041 від 07.02.2017) 

та «Про відшкодування шкоди, заподіяної терористичним 

актом» (реєстр. № 4328 від 29.03.2016). 
Звільнення заручників та відновлення їх прав 

Звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації 
123. Створення дієвої системи соціальної, зокрема 

психологічної, реабілітації звільнених осіб та членів їх 

сімей 

123. Створення дієвої системи соціальної, зокрема та 

психологічної, реабілітації звільнених осіб та членів їх 

сімей, а також одержання ними медичної і правової 

допомоги  

 

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроекту про захист прав та свобод 

цивільних полонених та членів їх сімей 

 

 

 

Виконавці: Міноборони, Мінсоцполітики, МОЗ, МВС, 

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

згодою) 

1) розроблення та прийняття подання на розгляд проекту 

Постанови Кабінету Міністрів України законопроекту про 

захист прав та свобод цивільних осіб, чия свобода 

незаконно обмежена у зв'язку із збройним конфліктом   
(полонених з числа цивільних осіб) та членів їх сімей 

Строк виконання: IV квартал 2018  

Виконавці: Міноборони, Мінсоцполітики, МОЗ, МВС, 

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

згодою) 

 
2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України щодо механізму реалізації зазначеного закону 
2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України щодо механізму реалізації зазначеного закону 
3) інформування цільової аудиторії про порядок реалізації 

механізмів допомоги 

3) 2) інформування цільової аудиторії про порядок 

реалізації механізмів допомоги 
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Виконавці: Міноборони, Мінсоцполітики, МОЗ, МВС, 

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

згодою) 

Виконавці: МІП, Міноборони,  Мінсоцполітики, МТОТ, 

МОЗ, МВС, СБУ (за згодою), громадські та міжнародні 

організації (за згодою) 
124. Створення ефективної системи звільнення заручників 

 
1) розроблення та проведення інформаційної кампанії, 
спрямованої 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 

Виконавці: МІП, МЗС, Міноборони, Мінсоцполітики, 

МВС, СБУ (за згодою), неурядові організації (за згодою) 

 
 
Виконується постійно  
Міністерство внутрішніх справ Укпраїни та ЦОВВ 
діяльність яких спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх 
справ у межах компетенції активно підтримують 
інформаційну кампанію спрямовану на інформування 
суспільства про співвітчизників, які насильно 
утримуються в місцях несвободи на території Російської 
Федерації та тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим за відсутності належних правових 
підстав у разі отримання інформації від офіційних джерел, 
що уповноважені здійснювати міжнародні відносини у 
сфері правопорядку. 

 

 4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України, іншого нормативно-правового акта, у якому 

передбачено можливість українських правоохоронних 

органів, інших органів, які можуть володіти відповідною 

інформацією, здійснювати підтримку в пошуку та наданні 

доказів юридичному захисту щодо невинуватості осіб, які 

насильно утримуються в місцях несвободи на території 

Російської Федерації та тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим за відсутності належних 

правових підстав 
Виконавці: СБУ (за згодою), МВС, інші заінтересовані 
органи влади 

 

4) Розробка та подання до Верховної Ради проекту 

закону «Про правовий статус засуджених, які відбували 

покарання на тимчасово окупованих територіях 

України, на території населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення, а також на території 

держави – агресора. 

  

Виконавці: Мін'юст 

125. Забезпечення права звільнених осіб на першочергове 

одержання медичної і правової допомоги 

 

2) розроблення та прийняття програми соціальної та 

психологічної реабілітації цивільних та військових 

(комбатантів) осіб, що стали заручниками/полоненими 

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/полонених 

Виконавці: Мінсоцполітики, МВС, СБУ (за згодою). 

 
 

 

Виконано. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 

21.06.2017 № 432 „Про затвердження Порядку організації 

соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції ” 

 

Вжиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України 

Забезпечення прав і свобод громадян України 
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126. Вжиття необхідних заходів для захисту прав і свобод 

громадян України, у тому числі через доступні 

двосторонні та багатосторонні міжнародно-правові 

механізми 

6) розроблення та подання на 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 

Виконавці: Мінсоцполітики, Мінфін, МОЗ, ДФС, 

Адміністрація Держприкордонслужби 

 

 

 

 

 

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”. Зазначений законопроект розроблений на 
основі Модельного закону про сприяння та регулювання 
міжнародної гуманітарної допомоги в надзвичайних 
ситуацій та допомоги у проведенні первинних 
відновлювальних робіт. Ним передбачений спрощений 
порядок оформлення гуманітарної допомоги під час 
переміщення через митний кордон та лінії зіткнення 
відповідно до типового закону про гуманітарну допомогу 
у кризових ситуаціях. 

 

Забезпечення прав громадян України, які проживають у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження   

Забезпечення реалізації та захисту прав громадян України 

128. Створення належних умов для відновлення 
соціальних виплат громадянам, які проживають у 
відповідних населених пунктах Донецької та Луганської 
областей, і вжиття заходів до забезпечення їх прав на 
охорону здоров’я та освіту 

2) розроблення та прийняття нормативно-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 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 

 

Виконавці: МОН, МВС, Міноборони 

 

 

 

 

 

 

Виконано. 

Стосовно розроблення та прийняття нормативно-

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 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. 

 



 

6 

Умови прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України в 2016 році, затверджені наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 
року № 1085, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 04.11.2015 № 1351/27796 забезпечують вільний 
доступ до здобуття вищої освіти громадянам, 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. 

130. Забезпечення безпечних умов для добровільного 
переселення в інші регіони України громадян, які 
проживають у відповідних населених пунктах Донецької 
та Луганської областей 

4) внесення до зазначеного Тимчасового 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 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) 
Виконавці: Антитерористичний центр при СБУ, СБУ (за 
згодою), Рада національної безпеки і оборони України (за 
згодою), Адміністрація Держприкордонслужби 

4) внесення до зазначеного Тимчасового порядку змін з 
метою  вдосконалення системи контролю за переміщенням 
осіб, транспортних засобів через лінію зіткнення у межах 
Донецької та Луганської областей (межі тимчасово 
окупованих територій) , 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 
 
 Розроблення Порядку вїзду та виїзду осіб та 
переміщення товарів з тимчасово окупованих 
територій, з урахуванням скасування необхідності 
ортимання фізичною особою попереднього дозволу на 
перетин лінії зіткнення. 
 
Скасування переліку та обсягів товарів дозволених для 
переміщення з/до гуманітарно -– логістичних центрів та 
через лінію зіткнення та створення Переліку 
заборонених товарів. 
 

створення єдиної електронної бази даних для контролю за 

переміщенням 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) 

 

Виконавці: Кабінет Міністрів України, 

Антитерористичний центр при СБУ, СБУ (за згодою), Рада 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=136476&cat_id=135945
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=136476&cat_id=135945
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національної безпеки і оборони України (за згодою), 

Адміністрація Держприкордонслужби 
5) розроблення та впровадження механізму попередження 

щодо стану ризиків і надзвичайних ситуацій та евакуації 

певних категорій населення Донецької та Луганської 

областей (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, інвалідів та осіб з тяжкими захворюваннями, 

мешканців будинків престарілих, осіб, які перебувають в 

місцях позбавлення волі) 
Виконавці: ДСНС, Мінінфраструктури, МОЗ, МОН, 
Мінсоцполітики, ДПтС,  військово-цивільні адміністрації 

Виконано 
Відповідно до частини восьмої статті 33 Кодексу 
передбачено часткову евакуацію для вивезення категорій 
населення, які за віком чи станом здоров'я у разі 
виникнення надзвичайної ситуації не здатні самостійно 
вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров'я, 
а також осіб, які відповідно до законодавства доглядають 
(обслуговують) таких осіб, тобто ця норма стосується і 
дітей. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 
листопада 2016 р. № 905 внесено зміни до Порядку 
проведення евакуації у разі загрози виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841, 
які, у тому числі, передбачають, що планування заходів з 
евакуації людей з інвалідністю відображається у плані 
евакуації населення окремим розділом. Порядком 
проведення евакуації визначено, що часткова евакуація 
населення (у тому числі дітей) проводиться на підставі 
рішення місцевої державної адміністрації або посадової 
особи, яка має повноваження щодо прийняття такого 
рішення. 

 

6) забезпечення механізму масової евакуації населення 

Донецької та Луганської областей та інших міст у разі 

проведення можливих бойових дій, зокрема розроблення 

та затвердження планів евакуації населення з районів 

можливих бойових дій; проведення інвентаризації та 

оснащення захисних споруд цивільного захисту; 

систематичне проведення навчання з цивільного захисту 

населення; передбачення можливості залучення 

транспорту для евакуації 

Виконавці: ДСНС, Мінінфраструктури, МОЗ, МОН, 

Мінсоцполітики, ДПтС,  військово-цивільні адміністрації 

Виконано 

З метою належної організації заходів зі створення та 

утримання захисних споруд Урядом затверджено 

постанову Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 

р. № 138 "Деякі питання використання захисних споруд 

цивільного захисту". На виконання вимог цієї постанови 

ДСНС розроблено проект наказу МВС України "Про 

затвердження Вимог з питань використання та обліку 

фонду захисних споруд цивільного захисту", а також 

проект змін і доповнень до ДБН В 2.2.5-97 "Будівлі і 

споруди. Захисні споруди цивільної оборони".  

Відповідно до вимог Кодексу утримання захисних споруд, 

зокрема і їх оснащення, здійснюють їх балансоутримувачі 

за рахунок власних коштів. 

 

  7) проведення систематичних перевірок наявності в 

органах, установах та підприємствах Донецької та 

Луганської областей планів заходів з евакуації, 

розроблених відповідно до Методики  планування 

заходів з  евакуації, затвердженої наказом МВС № 579 

від 10.07.2017 

Виконавці: ДСНС 
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За інформацією ДСНС такі перевірки проводяться 

постійно у тому числі в органах, установах та 

підприємствах Донецької та Луганської областей. 
Контроль за якістю розроблення планів евакуації 

здійснюється під час проведення планових комплексних і 

контрольних перевірок відповідних територіальних 

підсистем ЄДС ЦЗ. Крім того такий контроль передбачено 

Методикою планування заходів з евакуації та під час 

проведення командно-штабних навчань та тренувань. 
 


