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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 за дорученням Голови Верховної Ради України  
Разумкова Д.О. розглянув   на своєму засіданні 6 квітня  2021 року доповідь 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л. про 
стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за  
2020  рік, що була подана до Верховної Ради України на виконання вимог 
Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 
18 березня 2021 року.
 Відповідно до пункту 17 статті 85 Конституції України та статті 18 
Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  до 20 березня 
поточного року представляє Верховній Раді України  щорічну доповідь про 
стан додержання та захисту прав  і свобод людини і громадянина в Україні 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями 
громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми 
власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували  своїми 
діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені 
недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини  розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради в порядку, 
передбаченому частиною шостою статті 2321  Регламенту. 

За щорічною доповіддю  Уповноваженого Верховна Рада України 
приймає постанову.

Комітет заслухав Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини Денісову Л.І., яка представила  щорічну доповідь за 2020 р.  рік  про 
стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина  в Україні. 
Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про 
стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні (за 
2020 рік), містить 9 розділів, це - особисті права і свободи; громадянські та 
політичні права; права дитини; економічні, соціальні та культурні права; права 
цивільних осіб, які постраждали від збройного конфлікту; права 



військовослужбовців, поліцейських, пенсіонерів з числа  осіб, звільнених з 
військової служби, ветеранів  та членів їх сімей; право людини не бути 
підданою катуванню, жорстокому, нелюдському  або такому, що принижує її 
гідність, поводженню чи покаранню; захист прав і свобод  громадян України на 
міжнародному рівні. Розділ дев’ятий містить інформацію  про стан виконання 
рекомендацій, викладених  у щорічній  доповіді Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини  про стан додержання та захисту  прав і свобод  
людини і громадянина  в Україні за 2019 рік. В  кожному розділі є посилання на  
конкретні приклади порушення прав  людини, які мали місце за звітний період, 
та заходи, що вживались Уповноваженим з метою їх усунення. В кінці кожного 
розділу Уповноваженим пропонуються  конкретні рекомендації  органам 
державної влади та місцевого самоврядування, виконання яких сприятиме 
усуненню недоліків, та сприятиме поновленню порушених прав громадян.

За наслідками обговорення Комітет  ухвалив рішення:
        1) Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного          
п’ятої сесії Верховної Ради України заслуховування щорічної доповіді 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л. «Про 
стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 
2020 рік».
         2) Внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 
Верховної Ради України «Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод 
людини в Україні за 2020 рік» та рекомендувати Верховній Раді України 
прийняти її в цілому. 

3) Доповідачем з даного питання на пленарному засіданні визначити  
Голову Комітету з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин ЛУБІНЦЯ Дмитра Валерійовича.

Додаток: проект постанови  на 2 арк.  
 
Голова Комітету                                                                            Д.В. ЛУБІНЕЦЬ  
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