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Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та 
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин  на своєму засіданні  2 вересня   2020 року розглянув   
питання про представлення  спеціальної  доповіді Уповноваженого  Верховної 
Радии України «Стан реалізації національного превентивного механізму у 2019 
році». 

Статтею 18 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини"  передбачено, що   Уповноважений   може представити   Верховній 
Раді України спеціальну доповідь  з окремих питань  додержання в Україні  прав і 
свобод  людини і громадянина.  Згідно із  статтею   19-1 даного закону на 
Уповноваженого покладені  функції національного превентивного механізму  
відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських  або таких, що принижують гідність, видів поводження та 
покарання. На виконання зазначених функцій  Уповноважений Верховної Ради 
України  з прав людини Денісова Л.Л. 2 липня 2020 р. внесла до Верховної Ради 
України спеціальну доповідь «Стан реалізації національного превентивного 
механізму у 2019 році».  У спеціальній доповіді, зокрема,  зазначено, що впродовж 
2019 року відповідно до статті 191  Закону України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини» працівниками Секретаріату 
Уповноваженого спільно з  громадськими моніторами та експертами  було 
проведено 711 моніторингових візитів до місць несвободи різних сфер і типів, 
визначених  пунктом  8 частини першої статті 13 зазначеного Закону. Ці візити  
виявили  факти не лише нелюдських чи негідних умов перебування чи примусового 
тримання, а й випадки жорстокості та байдужості по відношенню до утримуваних 
у цих установах  осіб.

  За результатами виявлених під час моніторингових візитів порушень прав 
і свобод людини відкриті  63 кримінальних провадження за фактами нанесення 
тілесних ушкоджень, катувань, зловживання службовим становищем, залишення в 
небезпеці та незаконних дій працівників правоохоронних органів, прокуратури.  



Спеціальна доповідь  містить 8 розділів, в яких є посилання на  конкретні 
приклади порушення прав  людини, виявлені порушення права утримуваних,  
ув’язнених та засуджених, що  мали місце за звітний період, та заходи, що 
вживались Уповноваженим з метою їх усунення. В кінці кожного розділу 
Уповноваженим  також пропонуються  конкретні рекомендації  органам державної 
влади та органам  місцевого самоврядування  з метою  захисту від катувань, 
жорстокого або такого що принижує гідність, поводження чи покарання.

В ході обговорення  членами Комітету   наголошувалось на необхідності  
забезпечення національного превентивного механізму необхідними ресурсами для 
виконання своєї роботи, недопущення скорочення фінансування в державному 
бюджеті на 2021 рік та передбачення  коштів конкретно для  реалізації 
національного превентивного механізму. 

За підсумками розгляду Комітет  ухвалив рішення:
1) Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 

Верховної Ради України на пленарний тиждень 2020 року питання про 
заслуховування  спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини  Денісової Л.Л. «Стан реалізації національного превентивного 
механізму у 2019 році»;
        2) Визначити наступний регламент розгляду даного питання на пленарному 
засіданні  Верховній Раді України:  

для виступу  Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини   
Денісової Л.Л.   -  20 хвилин; 

 для запитань  народних депутатів  України до Уповноваженого та відповідей 
на  них –  20 хвилин. 

Всього на розгляд даного питання пропонується відвести 40 хвилин.
За спеціальною доповіддю Уповноваженого Верховна Рада України приймає 

постанову.
Проект Постанови Верховної Ради України з даного питання додається. 
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Проект

Вноситься народними депутатами 
України – членами Комітету  
Верховної Ради України  з питань 
прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих 
територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки 
Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і 
міжнаціональних відносин

              Д.В. Лубінцем та ін. 

 

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ

Про спеціальну доповідь Уповноваженого
 Верховної Ради України з прав людини

«Стан реалізації національного превентивного механізму
 у 2019 році».

Заслухавши відповідно до статті 18 Закону України "Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини» представлену Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини Денісовою Л.Л.  спеціальну доповідь 
«Стан реалізації національного превентивного механізму у 2019 році»,  Верховна 
Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Взяти до відома представлену Уповноваженим Верховної Ради України 
з прав людини Денісовою Л.Л. спеціальну доповідь «Стан реалізації 
національного превентивного механізму у 2019 році». 

2. Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України вжити заходів  щодо 
приведення чинного законодавства України у відповідність до Конвенції  проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують  гідність, 
видів поводження і покарання. 

 3. Кабінету Міністрів України, міністерствам, Національному банку 
України, Офісу Генерального прокурора та іншим центральним і місцевим 
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органам державної  влади та органам  місцевого самоврядування розглянути 
висновки та рекомендації, наведені у спеціальній  доповіді Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, та вжити відповідних заходів щодо 
поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини в місцях, зазначених у 
пункті 8 частини першої статті 13 Закону України "Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини».

4. Надрукувати в Газеті «Голос України» текст виступу Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини Дннісової Л.Л.  під час представлення 
спеціальної  доповіді «Стан реалізації національного превентивного механізму  у 
2019 році».

5.Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини  Денісовій Л.Л 
у грудні 2020 р. поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань прав 
людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і міжнаціональних відносин про хід виконання  висновків 
та рекомендацій, зазначених у  спеціальній Доповіді «Стан реалізації 
національного превентивного механізму у 2019 році» та вжиті  заходи  щодо 
поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини в місцях, зазначених у 
пункті 8 частини першої статті 13 Закону України "Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини».

 

Голова Верховної Ради
             України
                                                      
  

                                        

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Лубінець Дмитро Валерійович
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Дійсний до: 02.11.2020 0:00:00
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