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СПРАВИ О. СЄНЦОВА, О. КОЛЬЧЕНКА, Н. САВЧЕНКО ТА ІНШИХ 
 
 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                          8 
 

РОЗДІЛ 8. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 
8.1. Парламентський контроль за дотриманням прав внутрішньо переміщених осіб 
8.2. Аналіз законодавства, що регулює права внутрішньо переміщених осіб 
8.3. Проблемні питання правозастосовної практики законодавства, що регулює 
правовий статус внутрішньо переміщених осіб 
8.4. Питання реалізації деяких прав внутрішньо переміщених осіб 
 
РОЗДІЛ 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
РОЗДІЛ 10. ДОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ  
10.1. Стан дотримання конституційних прав людини на соціальний захист 
10.2. Стан забезпечення права людини на працю та дотримання трудових прав 
10.3. Захист права на охорону здоров’я 
10.4. Стан забезпечення прав людини на безпечне для життя й здоров’я довкілля, 
доступні та якісні житлово-комунальні послуги 
10.5. Стан додержання окремих майнових та житлових прав людини 
 
РОЗДІЛ 11. ДОТРИМАННЯ РІВНИХ ПРАВІ МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І 
ЧОЛОВІКІВ 
11.1. Дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час місцевих 
виборів 2015 в Україні. 
11.2. Забезпечення жінкам і чоловікам можливості суміщати трудову діяльність із 
сімейними обов’язками. 
11.3. Захист жінок, чоловіків від насильства в сім’ї. 
11.4. Насильство над жінками, які перебувають на територіях Луганської та 
Донецької областей, де триває збройний конфлікт. 
11.5. Участь жінок у проведенні антитерористичної операції на Сході України.  
 
РОЗДІЛ 12. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДИТИНИ 
12.1. Забезпечення прав дітей в умовах збройного конфлікту 
12.2. Дотримання права дитини на виховання в сім’ї 
12.3. Дотримання права дітей на охорону здоров’я 
12.4. Право дітей на освіту 
 
РОЗДІЛ 13. ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ 
 
РОЗДІЛ 14. СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО 
УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ У 
2015 РОЦІ 

 

 

 

 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                          9 
 

ВСТУПНЕ СЛОВО  
Аналізуючи події, які стали визначальними для оцінки стану 

дотримання прав людини в 2015 році, варто згадати такі ключові виклики, 
як порушення права на життя, що відбувались в зв’язку із подіями на Сході 
України, кричущі порушення прав людини в АР Крим, збільшення кількості 
внутрішньо переміщених осіб, значне погіршення соціально-економічних 
умов життя громадян України, порушення фундаментальних прав наших 
співгромадян, які опинилися за ґратами в Російській Федерації внаслідок 
політичних переслідувань, викрадень, тощо.   

З іншого боку, слід особливо відзначити затвердження Указом 
Президента України визначального документу, підготовка якого об’єднала 
як представників державних органів, так і правозахисників, - Національної 
стратегії в галузі захисту прав людини, реалізація якої має об’єднати всі 
гілки влади України та громадянське суспільство навколо спільної мети – 
побудови держави, в якій права людини та основоположні свободи 
знаходяться на першому місці.  

Без сумніву, для запобігання порушенням прав людини в майбутньому  
необхідно проаналізувати і зробити висновки щодо тих подій, які 
викликали значний резонанс і які супроводжувались порушеннями 
фундаментальних прав та свобод, – це й події 31 серпня 2015 року під 
стінами парламенту, й кримінальні переслідування з ознаками політичного 
підґрунтя, і відсутність реформ в системі охорони здоров’я, що призводить 
до суттєвих порушень права на життя, і відмова від  перегляду основних 
соціально-економічних показників, що негативно впливає на життя 
кожного українця, і відсутність стратегічного бачення, як повернути під 
контроль України тимчасово окуповані АР Крим та Донбас. Аналіз цих та 
інших подій та чинників був проведений і відображений в цьому документі.  

Разом з тим, цьогорічну доповідь про стан дотримання прав людини та 
основоположних свобод відкривають теми, які дають підстави сподіватись 
на краще майбутнє та надію на подолання одного з суттєвих чинників 
порушень прав людини в нашій державі – корупції. Ці теми є 
визначальними при реалізації європейського вектора розвитку країни, – 
доступ до публічної інформації, захист персональних даних, боротьба з 
усіма формами дискримінації.  

Зробивши висновки з минулорічного досвіду, ми маємо рухатись до 
мети, якої прагнуть українці, – рівень захисту прав людини має відповідати 
європейським стандартам. Запорукою успіху на цьому шляху має стати 
поєднання зусиль громадянського суспільства та влади з метою 
забезпечення досягнення кращого рівня життя, заснованого на повазі до 
гідності, прав і свобод людини.  

Сподіваюсь, що висновки і рекомендації, підготовлені у тісній співпраці 
з представниками громадянського суспільства, стануть підґрунтям для 
подальших дій задля утвердження прав та свобод  людини в Україні. 

Валерія Лутковська, березень 2016 
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РОЗДІЛ 1. ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 

1.1. Нові повноваження Секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини у сфері доступу до публічної інформації 

З дня набрання чинності Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» (далі – Закон № 2939) Уповноважений з прав 
людини здійснює парламентський контроль за дотриманням права 
людини на доступ до інформації.  

При цьому все ще залишалось невизначеним питання щодо 
комплексного врегулювання діяльності наглядового органу у сфері 
доступу до публічної інформації. Необхідність визначення (створення) 
такого органу вимагалась міжнародними стандартами та 
зобов’язаннями України. Зокрема, згідно з міжнародним рейтингом 
законів про право на інформацію найбільше балів Закон № 2939 не 
отримав саме за індикаторами, які стосуються механізму оскарження 
та діяльності органу нагляду.  

У цьому зв’язку на необхідності визначення державного органу 
контролю за додержанням права на доступ до інформації, що 
відповідатиме стандартам незалежності та ефективності, 
наголошувалось у Засадах державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційній стратегії) на 2014-2017 рр., затверджених 
Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII. Це також було 
частиною умов за Контрактом з державного будівництва, наданого 
Україні ЄС.  

Ураховуючи, що інститут Уповноваженого з прав людини не 
відноситься до жодної гілки влади і здійснює свою діяльність 
незалежно від інших державних органів, що відповідає міжнародним 
стандартам незалежності, його було визначено тим самим державним 
органом контролю за додержанням права на доступ до інформації. Так, 
26.10.2014 р., тобто з дати набрання чинності окремими положеннями 
Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р., уповноваженим 
особам Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини були передані повноваження щодо складання протоколів про 
адміністративні правопорушення, зокрема, за порушення Закону № 
2939 (стаття 2123 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП).  

З прийняттям вказаного Закону України «Про прокуратуру» до 
сфери повноважень працівників Секретаріату було передано не тільки 
складення протоколів про адміністративне правопорушення у сфері 
доступу до публічної інформації. Відповідно до п. 8-1 статті 255 КУпАП 
уповноважені особи Секретаріату Уповноваженого з прав людини 
набули повноважень складати протоколи щодо адміністративних 
правопорушень, передбачених статтею 212-3 (крім  порушень  права  
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на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність»).  

Станом на 26.10.2014 року стаття 212-3 КУпАП, крім  порушень  
права  на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність»,  передбачала такі правопорушення: 

– неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої 
передбачено законами України «Про доступ до публічної 
інформації»  та «Про засади запобігання і протидії корупції»; 

– порушення Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», а саме: необґрунтоване віднесення інформації до 
інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на 
інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні 
інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 
недостовірної інформації; 

– обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до 
інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом; 

– ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи 
за заявою особи, а також інше порушення «Про доступ до публічної 
інформації»; 

– незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше 
порушення «Про звернення громадян»; 

– повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, 
передбачених частинами першою – шостою цієї статті, за яке особу вже 
було піддано адміністративному стягненню. 

Протягом 2015 року перелік адміністративних правопорушень, 
які  передбачені цією статтею та за якими складають адміністративні 
протоколи виключно уповноважені працівники Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини, значно розширено. Відтак: 

1) частину першу вказаної статті було доповнено новими трьома 
видами адміністративних правопорушень: 

- неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення 
якої передбачено Законом України «Про особливості доступу до 
інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, 
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення"; 

- неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення 
якої передбачено Законом України  "Про доступ до архівів репресивних 
органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років","Про 
відкритість використання публічних коштів";   

- неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення 
якої передбачено Законом України  "Про відкритість використання 
публічних коштів". 

2) статтю було доповнено новою частиною, яка передбачає сім 
нових адміністративних правопорушень у сфері порушення вимог 
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Закону України "Про доступ до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", а саме: 

- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з 
обмеженим доступом;  

- ненадання відповіді на запит на інформацію;  
- ненадання інформації, неправомірна відмова у наданні 

інформації;  
- неповне надання інформації;  
- неповідомлення про подовження строку розгляду запиту;  
- відстрочення розгляду запиту, крім випадків, визначених цим 

Законом. 
Таким чином, за 2015 рік на Секретаріат Уповноваженого з прав 

людини було покладено повноваження щодо складання протоколів 
додатково за 10 новими адміністративними правопорушеннями.    

При цьому, висвітлюючи проблеми у сфері виконання 
повноважень щодо складення протоколів про адміністративне 
правопорушення, неможливо не вказати на обставини, які 
перешкоджали і продовжують перешкоджати належному їх 
здійсненню. До таких проблем можна віднести структурно-
організаційні проблеми та проблеми законодавчого характеру:  

1) Не забезпечення належного бюджетного фінансування 
для розширення штату працівників, ураховуючи, що повноваження у 
сфері складення протоколів про адміністративні правопорушення до 
передання нових повноважень Секретаріат Уповноваженого з прав 
людини не мав.  

Станом на сьогодні Уповноважений з прав людини має чотири 
представництва – у м. Львові, м. Дніпропетровську, м. Житомирі та м. 
Рівне.  В решті регіонів України працівників, які б відповідно до закону 
могли мати право складати протоколи про адміністративні 
правопорушення, немає. Така ситуація зумовлена відсутністю 
бюджетного фінансування, яке б уможливило розширення штату 
відповідних працівників Секретаріату. Відсутність регіональних 
представництв Уповноваженого з прав людини у значній мірі блокує 
ефективну реалізацію повноважень у сфері складення протоколів, 
оскільки за кожною скаргою на вчинення адміністративного 
правопорушення у сфері доступу до публічної інформації необхідно 
проводити перевірку на місці вчинення правопорушення.    

Належне розширення штату працівників Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини наразі також неможливе у зв’язку з 
браком відповідного бюджетного фінансування. Неможливо не 
відмітити, що рівень заробітної плати працівників Секретаріату не 
сприяє залучення нових досвідчених фахівців.     

2 березня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон 
України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                          13 
 

бюджет України на 2015 рік», яким Секретаріату Уповноваженого з 
прав людини було передбачено додаткове фінансування для оплати 
праці, що уможливило незначне розширення штату працівників. Однак, 
надане додаткове фінансування не забезпечило ані належної кількості 
працівників Секретаріату, ані видатків на створення представництв 
Уповноваженого в областях України. 

2) Відсутність перехідного періоду передачі відповідних 
повноважень від прокуратури до Секретаріату уповноваженого з прав 
людини. Це призвело до неможливості здійснення організаційних 
заходів, які мали забезпечити належне виконання повноважень 
Секретаріатом Уповноваженого з прав людини. Крім того, це призвело 
до одномоментної передачі всіх скарг, що знаходились на розгляді в 
органах прокуратури до Секретаріату. Передання нерозглянутих скарг 
органами прокуратури та надходження нових скарг призвело до 
неможливості оперативного їх розгляду та накопичення незакінчених 
проваджень.   

3) Не внесення змін до Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» з метою 
узгодження порядку розгляду скарг Уповноваженими з специфікою 
нових повноважень. Так, відповідно до частини першої статті 17 Закону 
України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 
Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, 
іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, 
відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Законом 
України «Про звернення громадян» передбачено граничний строк для 
надання остаточної відповіді на звернення, а саме 45 днів. Однак, 
провадження щодо складення протоколу врегульовано положеннями 
КУпАП. Так, для складення протоколу про адміністративне 
правопорушення уповноважена особа Секретаріату з прав людини має 
провести перевірку, як правило, за місцем вчинення правопорушення, 
встановити особу, у діях (бездіяльності) якої вбачається склад 
адміністративного правопорушення, відібрати у неї пояснення, 
отримати всю необхідну інформацію для складення протоколу, що у 
свою чергу вимагає звернення до інших державних органів, нарешті 
після отримання всієї необхідної інформації скласти протокол та 
вручити його відповідній особі. 

Очевидно, що вчинити всі дії і зібрати необхідну інформації з 
метою встановлення підстав для складення протоколу в межах 45 днів 
неможливо. Однак така неузгодженість вказаних Законів призводить 
до значної кількості скарг громадян, які вимагають складення 
протоколу в межах строку, передбаченого для розгляду звернення 
громадянина Законом України «Про звернення громадян». 

4) Прогалини в законодавстві та його неузгодженість.  
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Більш детально відповідна інформація викладена у Розділі 2 цієї 
Глави «Щодо законодавчої сфери».   

Упродовж 2015 року Секретаріат Уповноваженого з прав людини 
вживав заходів для подолання вказаних викликів, вирішуючи питання 
щодо:  

– розширення штатної чисельності працівників відповідних 
підрозділів Секретаріату; 

– опанування працівниками Секретаріату нової сфери 
законодавства щодо притягнення правопорушника до 
адміністративної відповідальності;  

– вжиття системних заходів для становлення належної 
практики застосування законодавства у сфері доступу до інформації 
органами державної влади, місцевого самоврядування, судами тощо; 

– забезпечення притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення права на доступ до публічної інформації 
за умов обмеженості ресурсу; 

– усунення прогалин законодавства, що перешкоджали 
належному дотриманню права на доступ до публічної інформації та 
реалізації повноважень працівниками Секретаріату з складання 
відповідних протоколів про адміністративні правопорушення.  

Безперечно, передання повноважень Секретаріату з складення 
протоколів про адміністративне правопорушення суттєво мало 
підсилити ефективність парламентського контролю за дотриманням 
права на доступ до публічної інформації, забезпечення належної 
практики застосування Закону № 2939 та запобігання порушенням у 
цій сфері. Однак передання функцій контролю за дотриманням права 
без забезпечення належного ресурсу для виконання цих функцій 
зводить нанівець саму ідею вдосконалення таким чином 
законодавства.  

У цьому контексті також необхідно загальновизнаною та 
виправданою європейською практикою створення інституту окремого 
Уповноваженого з питань дотримання права на інформацію. Однак для 
ефективного здійснення контролю за вказаним правом такий 
Уповноважений має бути незалежним від гілок влади.  

Відповідно, можна констатувати, що виконання покладених 
повноваження в сфері контролю за дотриманням права на доступ до 
публічної інформації Секретаріатом Уповноваженого є перехідним 
періодом до внесення законодавчих змін щодо створення окремого 
інституту Уповноваженого з питань дотримання права на інформацію.  
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1.2. Платформа «Омбудсман +» та результати її діяльності 
Залучення громадськості до сфери контролю за дотриманням 

права на доступ до публічної інформації здійснюється на постійній 
основі в різних формах. 

Так, при Представникові Уповноваженого з прав людини у сфері 
доступу до публічної інформації функціонує експертна рада, членами 
якої є відомі експерти-представники громадських організацій з питань 
доступу до публічної інформації, а також експерти, які брали участь у 
розробці Закону. Метою діяльності експертної ради є надання 
експертної допомоги працівникам Секретаріату при вирішенні скарг 
громадян про порушення їх права на доступ до публічної інформації, 
формування роз’яснень щодо застосування положень Закону 
(наприклад, у співпраці з експертною радою було сформовано 
роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
щодо віднесення публічної інформації до службової згідно із Законом 
№2939, щодо зазначення в інформаційному запиті імені запитувача, 
щодо застосовності Закону №2939). 

Крім того, з метою підсилення ефективності контролю за 
дотриманням вказаного права було вирішено створити платформу 
«Омбудсман +: забезпечення права на доступ до публічної інформації», 
яка б передбачала залучення на договірних засадах представників 
громадських організацій для виконання певних функцій 
Уповноваженого з прав людини.   

Створення такої платформи було обумовлено вже існуючою 
подібною моделлю «Омбудсман +» у сфері виконання Уповноваженим 
функцій національного превентивного механізму (стаття 19-1 Закону 
України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини»), яка вже довела свою ефективність у цій сфері. 

Так, 29 січня 2015 року з низкою громадських організацій (Центр 
політичних студій та аналітики, Український незалежний центр 
політичних досліджень, Асоціація українських моніторів дотримання 
прав людини в діяльності правоохоронних органів, Інститут медіа прав, 
Вінницька обласна ГО «Громадська студія», Запорізька обласна ГО 
«Народний захист», ГО «Філософія Серця») було укладено Меморандум 
про створення платформи Омбудсман +: забезпечення права на доступ 
до публічної інформації». До Меморандуму також приєдналась 
громадська організація «Інститут розвитку регіональної преси». 

Виходячи із загального розуміння необхідності забезпечення 
прозорості та відкритості суб`єктів владних повноважень і створення 
механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, 
прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюваних 
заходів при досягненні спільних цілей сторони Меморандуму 
погодились про наступні завдання платформи: 
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1. проведення моніторингу стану додержання права на 
інформацію розпорядниками інформації; 

2. підготовка заходів, які мають бути вжиті для забезпечення 
захисту права на інформацію; 

3. надання консультацій громадянам, органам державної 
влади та місцевого самоврядування щодо порядку реалізації права на 
інформацію; 

4. аналіз законодавства та розробка змін з метою запобігання 
порушенням права на доступ до публічної інформації та підсилення 
ефективності механізму реалізації вказаного права з урахуванням 
найкращих міжнародних практик; 

5. донесення, зокрема за допомогою ЗМІ, інформації про стан 
дотримання права на доступ до публічної інформації в Україні та 
забезпечення прозорості й відкритості суб`єктів владних повноважень. 

На виконання спільних задач за підтримки низки міжнародних 
організацій учасниками платформи «Омбудсман +» спільно з 
Секретаріатом Уповноваженого реалізовувались декілька проектів з 
моніторингу стану дотримання права на доступ до публічної 
інформації (Центр політичних студій та аналітики, Асоціація 
українських моніторів дотримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів, Інститут медіа права, Інститут розвитку 
регіональної преси). У результаті було сформульовано рекомендації 
щодо усунення виявлених порушень, роз`яснення щодо належної 
практики застосування законодавства у сфері доступу до публічної 
інформації та вжиття інших заходів. Нижче наводяться стислі виклади 
результатів моніторингу. Детальну інформацію щодо результатів 
моніторингових компаній розміщено на сайті Уповноваженого з прав 
людини в розділі «Право на інформацію».  

 
1.2.1. Результати моніторингу громадської організації 

«Інститут медіа права» щодо стану дотримання права на доступ 
до публічної інформації 

Звіт за результатами першої хвилі моніторингу 
дотримання законодавства про доступ до публічної інформації на 
місцевому рівні, а саме щодо організації роботи розпорядників 
публічної інформації по забезпеченню доступу до такої інформації 

Метою моніторингу є виявлення проблем, з якими стикаються 
запитувачі публічної інформації, намагаючись отримати публічну 
інформацію безпосередньо і ознайомитися з нею в приміщенні 
розпорядника, а також недоліків в організації роботи розпорядників 
публічної інформації, що призводять до їх (проблем) виникнення.  
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Об’єкт моніторингу: 
1) Діяльність обласних державних адміністрацій, обласних рад, 

міських рад обласних центрів щодо визначення ними спеціальних 
структурних підрозділів або відповідальних осіб з питань доступу до 
публічної інформації, якою володіють ці розпорядники. 

2) Діяльність обласних державних адміністрацій, обласних рад, 
міських рад обласних центрів щодо визначення спеціальних місць для 
роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надання 
права запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, 
сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо. 

3) Діяльність обласних державних адміністрацій, обласних рад, 
міських рад обласних центрів щодо належного надання ними повної 
інформації у відповідь на запит у порядку, передбаченому Законом 
№2939. 

Предмет моніторингу: 
1) локальні акти, прийняті розпорядниками, посадові інструкції 

службовців, що стосуються об’єктів моніторингу; 
2) інформація, розміщена на офіційних веб-сайтах 

розпорядників, що стосується об’єктів моніторингу; 
3) діяльність службовців розпорядників щодо: 

x надання консультацій під час оформлення запиту на 
інформацію; 

x прийом запитів на інформацію; 
x надання повної та достовірної відповіді на запити на 

інформацію; 
x забезпечення права запитувачів робити виписки з 

документів, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на 
будь-які носії інформації тощо в приміщенні розпорядника; 

x організація роботи «спеціальних місць для роботи 
запитувачів з документами чи їх копіями». 

Результати моніторингу розміщення на офіційних веб-
сайтах розпорядників інформації про те, яким чином можна 
отримати публічну інформацію  

Позитивно: 

На усіх офіційних веб-сайтах розпорядників є, бодай часткова, 
інформація про можливості запитувачів отримувати публічну 
інформацію за запитами.  
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Майже на всіх сайтах є інформація про право запитувачів 
оскаржувати дії чи бездіяльність розпорядників щодо надання 
інформації за запитами, а також розміщені спеціальні форми запитів, 
що покликані спростити процес їх підготовки чи подання. 

Основні проблеми: 

1. Навіть у тих розпорядників, хто оприлюднив детальну 
інформацію щодо порядку отримання публічної інформації, в 
більшості, немає згадки про можливість отримати консультацію під час 
оформлення запиту на інформацію.  

2. Немає або частково згадується про можливість 
ознайомитися з публічною інформацією в приміщенні розпорядника. 
Більше того, про таку можливість не повідомляють у відповідях на 
запити. У випадку коли обсяг інформації перевищує 10 сторінок 
запитувачу пропонують оплатити рахунок за копіювання та друк і не 
повідомляють про будь-які інші альтернативи в отриманні інформації 
(самостійно копіювати, фотографувати, отримати інформацію в 
електронній формі тощо);  

3. Найчастіше відсутня інформація, що можна подавати запити 
усно і факсом, не вказано в якій формі можна отримати інформацію, 
відсутні передбачені законом строки отримання інформації.  

4. Часткове та незручне розміщення інформації на веб-сайті, 
що утруднює отримання публічної інформації. Наприклад, вказано, що 
можна подавати запити електронною поштою, але не вказано 
електронної адреси. Зазначено, що можна подавати запити усно, але не 
вказано номера телефону за яким можна телефонувати і т.д.  

5. Незручне розміщення інформації на веб-сайті. Наприклад, 
інформація про те, у якій формі можна подавати запити міститься в 
Інструкції про розгляд запитів, яку можна знайти тільки якщо знати що 
і де шукати.  

 
Оцінка розміщення міськими радами інформації про те, яким 

чином можна отримати публічну інформацію  
на своїх офіційних веб-сайтах у балах 

Назва розпорядника Кількість балів 
(максимальна 20,5) 

Дніпропетровська міська рада 17 
Івано-Франківська міська рада 15 
Волинська міська рада  13,5 
Львівська міська рада 13,5 
Маріупольська міська рада 7,5 
Одеська міська рада 12 
Сумська міська рада 13,5 
Тернопільська міська рада 9,5 
Ужгородська міська рада 14 
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Вінницька міська рада 15 
Херсонська міська рада 15 
Хмельницька міська рада 10 
Запорізька міська рада 10,5 
Житомирська міська рада 13,5 
Чернівецька міська рада 8,5 

 
Оцінка розміщення обласними державними адміністраціями 

інформації про те, яким чином можна отримати публічну інформацію 
на своїх офіційних веб-сайтах у балах 

Назва розпорядника Кількість балів 
(максимальна 20,5) 

Дніпропетровська ОДА  18 
Івано-Франківська ОДА 15 
Волинська ОДА 13,5 
Львівська ОДА 9 
Одеська ОДА 15,5 
Сумська ОДА 17,5 
Тернопільська ОДА 14,5 
Закарпатська ОДА 15 
Вінницька ОДА 16,5 
Херсонська ОДА 13,5 
Хмельницька ОДА 12,5 
Запорізька ОДА 15 
Житомирська ОДА 5,5 
Чернівецька ОДА 8,5 
Чернігівська ОДА 13,5 

Оцінка розміщення обласними радами інформації про те, яким 
чином можна отримати публічну інформацію  

на своїх офіційних веб-сайтах у балах 

Назва розпорядника Кількість балів 
(максимальна 20,5) 

Дніпропетровська обласна рада 13 
Івано-Франківська обласна рада 11 
Волинська обласна рада  19 
Львівська обласна рада 13 
Чернігівська обласна рада 13 
Одеська обласна рада 15,5 
Сумська обласна рада 7 
Тернопільська обласна рада 16 
Закарпатська обласна рада 9,5 
Вінницька обласна рада 13,5 
Херсонська обласна рада 10 
Хмельницька обласна рада 9,5 
Запорізька обласна рада 13 
Житомирська обласна рада 5 
Чернівецька обласна рада 12 
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Результати моніторингу діяльності розпорядників 
публічної інформації щодо організації прийому запитів на 
інформацію 

Позитивно: 
1. Майже всі розпорядники (крім Дніпропетровської МР) 

здійснюють прийом запитів на інформацію протягом усього робочого 
дня, а окремі Луцька МР і Львівська МР) навіть довше. 

2. Майже всі розпорядники (крім Запорізької МР) відразу 
проставляють відмітки про отримання запитів на інформацію. 

3. Майже всі розпорядники (крім трьох: Маріупольська МР, 
Одеська ОР, Житомирська ОР) створили умови для подання письмових 
запитів (обладнали приміщення окремим столом, стільцем, 
освітленням), а окремі навіть забезпечують запитувачів необхідними 
зразками, папером, ручками. 

Основні проблеми: 
1. У запитувачів публічної інформації виникають труднощі, у 

першу чергу з тим, щоб знайти кабінет де можна подати запит на 
інформацію, з декількох причин: відсутні вказівники, працівники 
розпорядника (у т.ч. охорони) не володіють відповідною інформацією і 
не можуть надати допомогу в пошуку, у результаті чого 
перенаправляють з одного кабінету в інший. 

2. Інформація, розміщена на офіційних веб-сайтах 
розпорядників, про те, де можна подати запит на інформацію, не 
відповідає дійсності або на різних сторінках вказані різні номери 
кабінетів. 

3. Приміщення розпорядників не обладнані стендами з 
інформацією про отримання публічної інформації або вона некоректно 
викладена і переплутана з інформацією про подання звернень 
громадян. 

4. Розпорядники надають консультації про оформлення 
запитів тільки частково, здебільшого відсилають до зразків запитів. 

5. Не створені умови для запитувачів з обмеженими 
фізичними можливостями. 

6. Прийом запитів організований неналежно, оскільки 
запитувачам (моніторам) для подання запиту довелося чекати більше 
години (Львівська МР), понад 20 хвилин (Чернівецька ОР, Хмельницька 
ОР, Закарпатська ОР), від 10 до 20-ти хвилин (Запорізька ОР, 
Житомирська ОР). 
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Оцінка діяльності міських рад обласних центрів щодо організації 
прийому запитів на інформацію у балах 

Назва розпорядника Кількість балів 
(максимальна 16) 

Дніпропетровська міська рада 9,5 
Івано-Франківська міська рада 13 
Волинська міська рада  12,5 
Львівська міська рада 6 
Маріупольська міська рада 5 
Одеська міська рада 12,5 
Сумська міська рада 10,5 
Тернопільська міська рада 9 
Ужгородська міська рада 4,5 
Вінницька міська рада 10 
Херсонська міська рада 12 
Хмельницька міська рада 7 
Запорізька міська рада 7 
Житомирська міська рада 12 
Чернівецька міська рада 9,5 

 

Оцінка діяльності обласних державних адміністрацій щодо організації 
прийому запитів на інформацію у балах 

Назва розпорядника Кількість балів 
(максимальна 16) 

Дніпропетровська ОДА  14 
Івано-Франківська ОДА 11 
Волинська ОДА 8,5 
Львівська ОДА 9 
Одеська ОДА 5,5 
Сумська ОДА 11,5 
Тернопільська ОДА 10,5 
Закарпатська ОДА 6,5 
Вінницька ОДА 14 
Херсонська ОДА 9 
Хмельницька ОДА 8 
Запорізька ОДА 9 
Житомирська ОДА 8 
Чернівецька ОДА 9,5 
Чернігівська ОДА 9 

 

Оцінка діяльності обласних рад обласних центрів щодо організації 
прийому запитів на інформацію у балах 

Назва розпорядника Кількість балів 
(максимальна 16) 

Дніпропетровська обласна рада 6,5 
Івано-Франківська обласна рада 9 
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Волинська обласна рада  10 
Львівська обласна рада 5,5 
Чернігівська обласна рада 13 
Одеська обласна рада 4,5 
Сумська обласна рада 11,5 
Тернопільська обласна рада 12 
Закарпатська обласна рада 2,5 
Вінницька обласна рада 10,5 
Херсонська обласна рада 8 
Хмельницька обласна рада 6,5 
Запорізька обласна рада 2,5 
Житомирська обласна рада 2,5 
Чернівецька обласна рада 5,5 
 

Результати моніторингу роботи «спеціальних місць для 
роботи запитувачів публічної інформації з документами чи їх 
копіями» 

Позитивно: 

Майже всі розпорядники, навіть ті, у яких ні де-юре, ні де факто 
не створене спеціальне місце для роботи запитувачів з документами 
(далі – «спеціальне місце») надали можливість ознайомитися бодай з 
частиною запитуваної інформації або просто надіслали її поштою. 
Єдиний виняток – Тернопільська міська рада, де інформацію отримати 
так і не вдалося.  

Основні проблеми: 

1. Вхід до приміщень розпорядників не вільний і не в цілому 
для будь-кого, а для запитувачів, що попередньо подали запит на 
інформацію з проханням ознайомитися з документами в «спеціальному 
місці» і їм надійшла відповідь, де вказано час і адресу. При чому є 
декілька варіантів створення перешкод:  

a. необхідно пояснювати причину своєї появи;  
b. необхідно пояснювати причину своєї появи і пред’являти 

паспорт (інколи дані про відвідувача заносяться до спеціального 
журналу);  

c. необхідно пояснювати причину своєї появи, пред’являти 
паспорт і почекати поки охорона зателефонує до відповідального 
працівника розпорядника, який підтвердить право запитувача пройти 
в приміщення для ознайомлення з публічною інформацією; 

d. необхідно пояснювати причину своєї появи, пред’являти 
паспорт і почекати поки відповідальний працівник замовить 
спеціальну перепустку; 
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e.  необхідно пояснювати причину своєї появи, пред’являти 
паспорт і почекати поки відповідальний працівник замовить 
спеціальну перепустку і отримати особистий дозвіл керівника 
розпорядника на пронесення і винесення техніки для копіювання 
документів. 

2. Здебільшого робота «спеціального місця» не є системною, 
моніторам, радше ситуативно надавали ознайомитися з інформацією 
будь-де, а в окремих випадках робота організована вкрай погано, коли 
доводилося блукати між кабінетами, телефонувати на мобільний 
телефон працівника, який нібито підготував інформацію, особисто 
брати дозвіл ознайомитися з документами у керівника структурного 
підрозділу, чекати, поки «принесуть», «скопіюють» документи, не 
дозволяли фотографувати документи, і це при тому, що запит був 
поданий завчасно і прийшла відповідь про те, що можна ознайомитися 
з інформацією.  

3. «Спеціальні місця» дуже часто необлаштовані для роботи 
запитувачів з документами, створені часткові умови. Як правило, 
надають ознайомлюватися з документами в робочому кабінеті 
працівників підрозділу, відповідального за доступ, у кращому випадку 
це вільний робочий стіл, у гіршому тумба або боковий столик, або 
робочий стіл працівника, відповідального за доступ (з особистими 
речами, робочими паперами), траплялось, що доводилося працювати з 
документами стоячи, на перегородці до робочих столів. 

4. Складно потрапити (знайти) кабінет, де є «спеціальне 
місце». Тут також є декілька варіантів труднощів: 1) у відповідях 
розпорядників зазначалась тільки адреса розпорядника, куди можна 
прийти і ознайомитися з документами, а охорона та інші працівники не 
могли допомогти знайти потрібний кабінет; 2) у середині приміщення 
розпорядника потрібний кабінет розміщений далеко від входу і 
відсутні вказівники, як до нього потрапити, немає табличок на дверях і 
т.д. 

5. Години роботи «спеціального місця» не співпадають з 
годинами роботи розпорядника, а є скороченими на декілька годин в 
день, а також запитувачам призначали конкретний день і годину, коли 
вони можуть ознайомитися з документами, незалежно від того, чи їх це 
влаштовує. 

6. У правових актах багатьох розпорядників не згадується про 
«спеціальне місце», тобто воно «де-юре» не створене. Це, у більшості, 
мало наслідком неналежну організацію його роботи або й повну його 
відсутність. 

7. На офіційних веб-сайтах немає інформації про «спеціальне 
місце» та про можливості запитувачів ознайомлюватися у ньому з 
інформацією. 
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8. Не створені або часткові умови для людей з обмеженими 
фізичними можливостями (наприклад, проведений дзвінок, але він на 
висоті людського зросту, є ліфт, але немає пандуса або є пандус, але 
влаштований під неналежним кутом нахилу). 

Оцінка діяльності міських рад обласних центрів щодо організації 
«спеціальних місць для роботи запитувачів публічної інформації з 

документами чи їх копіями» у балах 

Назва розпорядника Кількість балів 
(максимальна 13) 

Дніпропетровська міська рада 6 
Івано-Франківська міська рада 6,5 
Волинська міська рада  5 
Львівська міська рада -1 
Одеська міська рада 9 
Сумська міська рада 11 
Тернопільська міська рада -3,5 
Ужгородська міська рада 4,5 
Вінницька міська рада 8 
Херсонська міська рада 9,5 
Хмельницька міська рада -1 
Запорізька міська рада 6 
Чернівецька міська рада 10 

 

Оцінка діяльності обласних державних адміністрацій щодо організації 
«спеціальних місць для роботи запитувачів публічної інформації з 

документами чи їх копіями» у балах 

Назва розпорядника Кількість балів 
(максимальна 20,5) 

Дніпропетровська ОДА  10 
Івано-Франківська ОДА 10,5 
Волинська міська ОДА 5 
Львівська міська ОДА 7 
Одеська ОДА 1 
Сумська ОДА 9,5 
Тернопільська ОДА 9,5 
Закарпатська ОДА 6 
Вінницька ОДА 11 
Херсонська ОДА 9 
Хмельницька ОДА 5 
Запорізька ОДА 7 
Чернівецька ОДА 9 
Житомирська ОДА 2 
Чернігівська ОДА 5,5 
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Оцінка діяльності обласних рад організації «спеціальних місць для 
роботи запитувачів публічної інформації з документами чи їх копіями» у 

балах 

Назва розпорядника Кількість балів 
(максимальна 13) 

Дніпропетровська обласна рада 12 
Івано-Франківська обласна рада 2,5 
Волинська обласна рада  8 
Львівська обласна рада 7 
Одеська обласна рада 7 
Сумська обласна рада 8,5 
Тернопільська обласна рада 12,5 
Закарпатська обласна рада 5 
Вінницька обласна рада 7,5 
Херсонська обласна рада 2 
Хмельницька обласна рада 2 
Запорізька обласна рада -4 
Чернівецька обласна рада 3 
Житомирська обласна рада 2 
Чернігівська обласна рада 11 
 

Результати моніторингу визначення розпорядниками 
публічної інформації спеціальних структурних підрозділів або 
відповідальних осіб з питань доступу до публічної інформації 

Позитивно: 

Майже усі розпорядники (крім Івано-Франківської обласної 
ради) видали необхідні внутрішні правові акти, якими обов’язки по 
забезпеченню доступу до публічної інформації поклали на свої 
структурні підрозділи чи призначили відповідальних осіб.  

Основні проблеми: 

У багатьох розпорядників обов’язки по забезпеченню доступу до 
публічної інформації не відображені в посадових інструкціях 
службовців, що призводить до не виконання або неналежного 
виконання законодавства у цій сфері, адже в кінцевому результаті 
немає конкретної особи, яка б систематично працювала над 
організацією доступу і несла за це відповідальність.  

Розпорядники, які визначили спеціальні структурні 
підрозділи або відповідальних осіб з питань доступу до публічної 
інформації:  

Міські ради: Чернівецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, 
Луцька, Львівська, Маріупольська, Одеська, Сумська, Тернопільська, 
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Ужгородська, Вінницька, Херсонська, Хмельницька, Запорізька, 
Житомирська.  

Обласні державні адміністрації: Чернівецька, Чернігівська, 
Житомирська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львівська, 
Одеська, Сумська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Херсонська, 
Хмельницька, Закарпатська, Запорізька. 

Обласні ради: Чернівецька, Чернігівська, Дніпропетровська, 
Житомирська, Волинська, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, 
Вінницька, Херсонська, Хмельницька, Закарпатська, Запорізька. 

Не визначили: Івано-Франківська обласна рада.  

В посадових інструкціях службовців розпорядників 
передбачено обов’язки по забезпеченню доступу до публічної 
інформації:  

Міські ради: Чернівецька (більшість), Дніпропетровська 
(більшість), Івано-Франківська (більшість), Луцька (більшість), 
Львівська, Маріупольська (частково), Одеська, Сумська, Ужгородська 
(більшість), Херсонська, Запорізька (більшість), Житомирська 
(більшість). 

Обласні державні адміністрації: Чернівецька (більшість), 
Чернігівська (більшість), Житомирська (більшість), Дніпропетровська, 
Івано-Франківська (більшість), Львівська, Одеська (більшість), Сумська, 
Тернопільська (частково), Вінницька, Волинська (більшість), 
Херсонська, Хмельницька, Закарпатська, Запорізька (більшість),  

Обласні ради: Чернівецька, Чернігівська (більшість), 
Дніпропетровська, Житомирська (більшість), Волинська (більшість), 
Львівська, Одеса, Сумська, Херсонська, Хмельницька (більшість), 
Закарпатська (більшість).  

Немає обов’язків по забезпеченню доступу до публічної 
інформації в посадових інструкціях:  

Міські ради: м. Тернопіль, м. Хмельницький. 

Обласні ради: м. Івано-Франківськ, м. Тернопіль. 

Загальні висновки за результатами першої хвилі 
моніторингу 

У процесі першої хвилі моніторингу були виявленні серйозні 
проблеми у всіх напрямках, де він проводився. Фактично можна 
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говорити про неналежну організацію роботи розпорядників публічної 
інформації щодо: 

1) наповнення офіційних веб-сайтів; 
2) прийому запитів на інформацію, що подаються особисто; 
3) забезпечення функціонування «спеціальних місць для роботи 

запитувачів з документами та їх копіями»; 
4) розподілу обов’язків по забезпеченню доступу до публічної 

інформації серед службовців розпорядника. 
Це порушує вимоги законодавства про доступ до публічної 

інформації та перешкоджає в її отриманні запитувачами. Поряд з тим 
створює непотрібне навантаження на розпорядників та невиправдане 
витрачання ресурсів. 

Відсутність вичерпної інформації про те, у якій формі можна 
подавати запити і в якій формі можна отримувати відповідь, 
неможливість отримати консультацію щодо оформлення запиту, 
ознайомитися з інформацією у «спеціальному місці» обмежує 
можливості запитувачів, оскільки зводить отримання інформації до 
подання запитів і отримання інформації тільки поштою і в обмежених 
обсягах. Там, де можна надати інформацію усно чи в електронній формі, 
надати можливість самим запитувачам скопіювати її на електронні 
пристрої, там має бути використана та форма, яка відповідає закону і є 
зручною як для розпорядника, так і для запитувача.  

Звіт за результатами другої хвилі моніторингу виконання 
законодавства про доступ до публічної інформації на місцевому 
рівні, а саме щодо отримання інформації про фінансові ресурси 
органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування і 
порядок їх витрачання (далі – інформації про фінансові ресурси) 

Метою моніторингу є виявлення проблем, з якими стикаються 
запитувачі публічної інформації, намагаючись отримати публічну 
інформацію про фінансові ресурси та порядок їх витрачання органами 
місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

Об’єкт моніторингу: 
1. Діяльність обласних державних адміністрацій, обласних рад, 

міських рад обласних центрів, крім тимчасово окупованої території 
(далі – розпорядники) щодо розміщення на своїх офіційних веб-сайтах 
та надання за запитами на інформацію такої публічної інформації про 
фінансові ресурси: 

1.1. структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм 
їх витрачання тощо; 

1.2. рішення про затвердження обласного і міського бюджетів; 
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1.3. щоквартальні звіти про виконання бюджетів за 1, 2, 3 
квартали; 

1.4. річні звіти про виконання бюджету за 2014 рік; 
1.5. договори про оренду державного чи комунального майна, 

держзакупівлі, виділення квартир тощо; 
1.6. про кошти, витрачені на організацію роботи розпорядників; 
1.7. про оплату праці голів розпорядників та їх заступників; 
1.8. про витрати на обслуговування службового транспорту. 
Предмет моніторингу: 
1) інформація, розміщена на офіційних веб-сайтах 

розпорядників, що стосується об’єктів моніторингу; 
2) діяльність службовців розпорядників щодо надання 

інформації за запитами на інформацію про розпорядження 
бюджетними коштами, володіння, користування, розпорядження 
державним, комунальним майном за запитами на інформацію. 

Результати моніторингу розміщення інформації про 
фінансові ресурси розпорядників інформації на своїх офіційних веб-
сайтах 

Закон №2939 містить тільки загальне формулювання про те, що 
розпорядники зобов’язані розміщувати на своїх офіційних веб-сайтах: 
«інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних 
коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)». Відповідно кожен 
розпорядник інформації, залежно від законодавства, на підставі якого 
він діє (зокрема подає фінансову звітність і отримує бюджетні кошти), 
а також залежно від добросовісності його працівників, розміщує 
інформацію на свій розсуд, як за змістом, так і за обсягом. 

 
Позитивно: 
На офіційних веб-сайтах усіх розпорядників є, бодай 

фрагментарна, інформація про фінансові ресурси розпорядників, як 
правило, створені спеціальні розділи.  

1. З-поміж трьох груп розпорядників, найповніше інформацію 
про фінансові ресурси розміщують міські ради. Окремі з них 
(наприклад, Чернівецька міська рада) володіють спеціально 
створеними веб-ресурсами, де детально і доступно для пересічного 
мешканця міста розписано доходи і видатки бюджету міста, аж до 
розпорядників найнижчого рівня (шкіл, лікарень). Окрім цього, є 
практика створення спеціальної інфографіки або презентацій 
(візуалізації бюджетної інформації), де також роз’яснено питання 
формування та витрачання бюджету. Втім такі приклади поодинокі. 
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Основні проблеми: 
1. Розміщення надто загальної інформації з якої не можна 

зробити висновку скільки ж все-таки бюджетних коштів виділено на 
утримання розпорядника, скільки для підпорядкованих йому органів, а 
скільки для підвідомчих йому установ тощо. Наприклад, розміщення на 
офіційному веб-сайті ОДА рішення обласної ради про затвердження 
обласного бюджету не може вважатися виконанням обов’язку 
оприлюднення інформації про фінансові ресурси ОДА. Навіть при 
детальному аналізі цього документа не можна зробити висновок про 
те, яку суму ОДА безпосередньо має право витратити, наприклад, на 
своє утримання. Так само розміщення рішень про міський бюджет не 
дає відповідь скільки ж коштів отримає, до прикладу, конкретна 
комунальна гімназія. 

2. Розміщення інформації про фінансові ресурси тільки за 
поточний рік або тільки за минулий рік, а не за кожен рік окремо, хоча 
б з дня набуття чинності Законом №2939.  

3. Розпорядники часто розміщують «Інформацію про 
виконання бюджету», а не звіти про виконання бюджету, як того 
вимагає закон. Звіт є офіційним документом, зміст якого чітко 
визначений законодавством. Оприлюднення, фактично, витягу зі звіту, 
навіть якщо це робиться для спрощення подання інформації і 
забезпечення доступності бюджетної інформації для пересічних 
мешканців, є позитивною практикою, тільки якщо одночасно 
оприлюднюються всі офіційні звіти.  

4. Фрагментарність, нелогічний виклад інформації, 
розміщення її таким чином, що знайти необхідне дуже складно, а 
пошукові системи веб-сайту працюють вкрай погано. Тут є декілька 
проблем: 

a. необхідні документи на офіційному веб-сайті розпорядника 
можна знайти тільки через пошукову систему Google, але аж ніяк не 
через пошукову систему самого веб-сайту; 

b. інформація про фінансові ресурси не згрупована за одним 
посиланням, а розпорошена по різних розділах, а інколи – і по веб-
сайтах різних структурних підрозділів розпорядника. При чому навіть 
частини одного і того самого документа можуть міститися на декількох 
різних сторінках;  

c. розпорошення інформації: структурні підрозділи 
розміщують інформацію про свої видатки, а загальної інформації по 
розпоряднику немає.  

Результати моніторингу надання інформації про 
розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування, 
розпорядження державним, комунальним майном за запитами 
на інформацію 
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Позитивно 

У процесі моніторингу не було виявлено жодної сфери, у якій 
інформація б не надавалася взагалі. Більше того, у тих сферах, які до 
набуття чинності Законом №2939, традиційно, були повністю 
закритими, як надання рішень про виділення квартир чи земельних 
ділянок, тепер надаються відповіді не менше як на 50 відсотків запитів 
на інформацію. Хоча звичайно це «половинний» успіх. 

Основні проблеми 

Проблема, насправді є тільки одна – ненадання інформації за 
запитами (в середньому від 10 до 50 відсотків запитів на інформацію не 
задовольняються), а от способів може бути декілька: 

1. Використання розпорядниками «схеми» за якою 
надсилається відповідь на запит, але не надається власне запитувана 
інформація. Ця практика є зручною для недобросовісних службовців, 
оскільки дозволяє відзвітувати про надання відповіді – по номерах 
журналу вихідної кореспонденції кількість відповідей завжди 
співпадатиме з кількістю запитів, і формально не відмовляти в наданні 
інформації (відмови також можуть контролюватися). У результаті 
моніторингу було виявлено декілька таких схем: 

1.2. Надіслати відповідь, у якій повідомити про продовження 
розгляду запиту до 20 робочих днів і не надати інформацію. 

1.3. Надіслати відповідь, у якій повідомити, що запит 
надсилається своєму структурному підрозділу як належному 
розпоряднику, і не надати інформацію.  

1.4. Надіслати відповідь у якій повідомити, що запит 
надсилається іншому органу державної влади, комунальному 
підприємству, тощо, як належному розпоряднику, які, в свою чергу, 
цілком законно відповідають, що не володіють і не повинні володіти 
такою інформацією (не є розпорядниками цієї інформації).  

1.5. Надіслати відповідь, у якій виставляється рахунок за 
копіювання і друк документів від 100 до 1000 аркушів, навіть якщо ця 
інформація є на офіційному веб-сайті (або є інше підтвердження 
існування її в електронному вигляді). 

1.6. Проігнорувати частину запиту або надати не всю 
інформацію – надіслати відповідь, у якій надається тільки частина 
запитуваної інформації (до прикладу, не помітити першого питання 
або надати тільки 10 з існуючих 25 догорів). 

1.7. Надіслати відповідь від імені структурного підрозділу, який 
дійсно не є володільцем запитуваної інформації, що вводить в оману. 
Наприклад, «…повідомляємо, що Департаментом ЖКГ у 2015 не 
укладалось таких договорів або Департамент не уповноважений 
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укладати договори...». Втім це не означає, що інші структурні підрозділи 
їх також не укладали і не надається відповідь, а хто уповноважений 
укладати і чому запит не скерований саме до того структурного 
підрозділу, який уповноважений їх укладати.  

1.8. Відповісти, що запитувана інформація є на офіційному веб-
сайті розпорядника або іншого органу влади. 

1.9. Надати витяг з офіційного документа, який запитується (з 
фінансового звіту, з рішення виконавчого комітету тощо), або 
документ без реквізитів (без дат, підписів посадових осіб тощо).  

1.10. Неправомірно відмовити в наданні інформації. 
Наприклад, «Оскільки зазначені рішення містять персональні дані 
громадян, надати копії по запиту не вбачається можливим» або 
вказати, що надання відповіді потребує узагальнення інформації і тому 
не підпадає під дію Закону №2939.  

1.11. Надати надто загальну інформацію, яка, насправді, не 
містить відповіді на питання. Наприклад, надати інформацію про 
оплату праці голови розпорядника і його заступників (при цьому 
зазначити загальну суму, а не конкретно по кожній особі) або, 
наприклад, надати інформацію, яка не запитувалась (звіт про 
виконання бюджету за 2012 рік, хоча запитувалась інформація за 2015 
рік). 

2. Ігнорування запитів на інформацію, тобто не надання жодних 
відповідей. 

Загальні висновки за результатами другої хвилі моніторингу 

1. Найкращою практикою оприлюднення інформації про 
порядок витрачання фінансових ресурсів є розміщення на офіційному 
веб-сайті розпорядника такої інформації одночасно двома шляхами:  

1) розміщення усієї фінансової та звітної документації, що 
готується і подається розпорядником, відповідно до законодавства, за 
всі роки, коли така звітність подавалася (для цього можна створювати 
відповідно архіви документів) або щонайменше з дня набуття чинності 
Законом №2939; 

2) створення таких он-лайн ресурсів, які дозволяють побачити 
обсяг виділених коштів кінцевому розпоряднику (наприклад, школі), 
пооб’єктні детальні звіти про використання бюджетних коштів, звіти 
про виконання титульних списків ремонту, будівництва, ремонту доріг 
тощо.  

Такий спосіб дозволяє виконувати вимоги Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» не тільки формально, а й змістовно. 
Адже метою прийняття (а відповідно й виконання) цього закону є 
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забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень 
і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної 
інформації.  

Звіт за результатами третьої хвилі моніторингу 
виконання законодавства про доступ до публічної інформації на 
місцевому рівні, а саме щодо оприлюднення проектів нормативно-
правових актів та рішень органів місцевого самоврядування, 
організації доступу до засідань колегіальних органів місцевого 
самоврядування, оприлюднення прийнятих розпорядниками актів 

Мета моніторингу – виявити проблеми, з якими стикаються 
запитувачі публічної інформації, намагаючись отримати проекти 
нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, 
доступ до засідань колегіальних органів місцевого самоврядування, 
прийняті розпорядниками акти. 

Об’єкт моніторингу: 

1. Діяльність обласних державних адміністрацій щодо 
оприлюднення проектів розпоряджень голів ОДА, які мають 
нормативно-правовий характер, прийнятих (підписаних) 
розпоряджень голів ОДА, а також надання відповідних актів за 
запитами на інформацію. 

2. Діяльність і локальне нормативно-правове регулювання 
обласних та міських рад (обласних центрів) щодо: 

2.1. Організації доступу до засідань таких рад. 

2.2. Оприлюднення проектів рішень таких рад. 

2.3. Оприлюднення проектів розпоряджень міських голів і голів 
обласних рад, що мають нормативно-правовий характер. 

2.4. Оприлюднення рішень обласних та міських рад, 
розпоряджень міських голів та голів обласних рад. 

2.5. Розміщення на офіційних веб-сайтах, а також надання за 
запитами на інформацію протоколів засідань таких рад та результатів 
голосування на пленарних засіданнях. 

Предмет моніторингу: 

1) інформація, розміщена на офіційних веб-сайтах 
розпорядників, що стосується об’єктів моніторингу; 

2) діяльність службовців розпорядників, щодо забезпечення 
доступу до засідань колегіальних органів, оприлюднення проектів 
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нормативно-правових актів і рішень обласних та міських рад, актів 
розпорядників, надання зазначеної інформації за запитами; 

3) регламенти обласних та міських рад. 

Триваюча третя хвиля моніторингу надала можливість виявити 
наразі окремі факти порушень у сферах, що були його об’єктом: 

1. щодо оприлюднення проектів нормативно-правових 
актів та рішень органів місцевого самоврядування 

a. Тільки поодинокі ОДА оприлюднюють проекти 
розпоряджень голови ОДА, що мають нормативно-правовий характер. 
Інколи офіційні веб-сайти не містять навіть такого розділу. 

b. Як обласні, так і міські ради оприлюднюють проекти рішень 
або не всі, які згодом виносять на сесію, або з порушенням строків 
оприлюднення або і перше і друге одночасно. Існує практика 
проведення позачергових сесій рад, коли усі проекти рішень до 
чергової сесії оприлюднюються відповідно до закону, а згодом швидко 
скликається позачергова сесія де приймається низка рішень, що не 
були оприлюднені.  

c. Також проекти оприлюднюють не в повному обсязі. 
Наприклад, зараз у Луцьку між секретарем міської ради і громадськістю 
точиться дискусія з приводу оприлюднення додатків до проектів актів. 
Секретар наполягає, що законодавство не містить вимоги 
оприлюднювати додатки до проектів актів.  

2. Щодо організації доступу до засідань колегіальних 
органів місцевого самоврядування 

a. Виявлені факти грубого порушення закону у цій сфері. У 
Вінниці і Дніпропетровську, на засідання міської ради, і в Одесі, на 
засідання обласної ради, моніторам потрапити не вдалося, хоча вони 
завчасно, виконуючи вимоги внутрішніх актів рад (там, де вони 
прийняті), писали заяви і зголошувалися.  

b. У деяких радах прийняті внутрішні акти або просто існує 
практика обмеження доступу до засідань через попередню реєстрацію 
(коли всі, хто не зареєструвався не можуть відвідати засідання ради) 
або формування закритих списків (наприклад, у Запорізькій обласній 
раді, за неофіційними даними, партії формують списки «громадян», які 
можуть потрапити на засідання ради, всіх решта не пропускають).  

c. У деяких радах існує практика реєстрації відвідувачів 
засідання, що також порушує закон, оскільки немає обґрунтованих і 
законних підстав, заради яких збиралася б така інформація.  

3. оприлюднення прийнятих розпорядниками актів на своїх 
офіційних веб-сайтах: 
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a. Акти розміщують на офіційних веб-сайтах не всі, з 
порушенням строків, і не в повному обсязі.  

b. Часто офіційні веб-сайти не мають спеціальних пошукових 
систем, тому необхідний акт знайти практично не можливо.  

 
c. За наявними наразі даними найбільш повно розміщують 

розпорядження голів ОДА і міських голів (більше 90%), втім є факти, 
коли розпорядження голів, що мають внутрішньо-організаційний 
характер не надають за запитами на інформацію.  

1.2.2. Результати Всеукраїнської моніторингової кампанії 
«Громадський моніторинг забезпечення права на доступ до 
публічної інформації в діяльності правоохоронних органів»  

У липні-вересні 2015 року відбулась Всеукраїнська 
моніторингова кампанія «Громадський моніторинг забезпечення права 
на доступ до публічної інформації в діяльності правоохоронних 
органів», що здійснювалась Асоціацією українських моніторів 
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів спільно 
з Уповноваженим з прав людини. Далі надаються  аналіз результатів 
моніторингу, висновки та рекомендації. 

Об’єкти моніторингу (загальна кількість 43): Міністерство 
внутрішніх справ України; УМВС України у Тернопільській області; 
УМВС України у Волинській області; ГУМВС України у Харківській 
області; УМВС України у Вінницькій області; ГУМВС України в 
Дніпропетровській області; УМВС України в Житомирській області; 
УМВС України в Закарпатській області; ГУМВС України у Запорізькій 
області; УМВС України у Івано-Франківській області; ГУМВС України у 
Київській області; ГУМВС України в м. Києві; УМВС України у 
Кіровоградській області; Бориславський МВ ГУМВСУ у Львівській 
області; Буський МВ ГУМВСУ у Львівській області; Городоцький РВ 
ГУМВСУ у Львівській області; Яворівський МВ ГУМВСУ у Львівській 
області; Самбірський МВ ГУМВС України у Львівській області; 
Сокальський РВ України у Львівській області; Сколівський РВ України у 
Львівській області; Трускавецький МВ України у Львівській області; 
Червоноградський МВ України у Львівській області; Старосамбірський 
РВ України у Львівській області; Бродівський РВ України у Львівській 
області; Галицький РВ України у Львівській області; Стрийський МВ 
України у Львівській області; Мостиський РВ України у Львівській 
області; Личаківський РВ України у Львівській області; Залізничний РВ 
України у Львівській області; ЛМУ ГУВМВС України у Львівській 
області; Оболонський РУ ГУ МВСУ в м. Києві; УДАІ ГУМВСУ в 
Харківській області; УМВС України в Миколаївській області; ГУМВС 
України в Одеській області; УМВС України в Полтавській області; УМВС 
8 України в Рівненській області; УМВС України в Сумській області; 
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УМВС України в Херсонській області; УМВС України в Хмельницькій 
області; УМВС України в Черкаській області; УМВС України в 
Чернівецькій області; УМВС України в Чернігівській області. 

В основу моніторингу реалізації права на доступ до 
публічної інформації за запитом покладено розділ IV Закону №2939, 
а саме статті 19, 20, 21, 22. Запитувалась наступна інформація: 
відомості про вчинення кримінальних правопорушень під час 
проведення масових заходів, пов'язаних з проведенням так званої 
«сміттєвої люстрації чиновників»; перелік відомостей, які становлять 
службову інформацію; про структуру районного відділку міліції; про 
кількість штатних співробітників та їх заробітну плату за посадами, 
передбаченими штатним розписом; про кількість зареєстрованих 
звернень від мешканців Волині про безвісти зниклих, викрадених чи 
полонених громадян у зоні проведення АТО від початку оголошення 
операції; про кількість відібраних біологічних зразків у родичів 
зниклих у зоні АТО осіб для визначення ДНК-профілю; про кількість 
осіб, зниклих чи полонених у зоні АТО, знайдено живими та кількість 
ідентифікованих тіл за весь час проведення АТО; про наявність 
електронної адреси для надсилання запитів на публічну інформацію; 
щодо працівників структурного підрозділу або відповідальної особи 
(осіб) з питань запитів на інформацію, перелік та електронні копії НПА, 
які регулюють діяльність дільничних інспекторів міліції; про розміри 
заробітних плат (з урахуванням премій, надбавок тощо) керівників 
Управлінь та їх заступників; про звіти та процедуру звітування 
дільничних інспекторів міліції; про вартість утримання та 
обслуговування офіційного сайту МВС України тощо. 

Загалом громадськими моніторами було направлено 99 
інформаційних запитів.  

З них: мали місце випадки відмови у наданні інформації або 
відповіді були надані не по суті, що є неправомірною відмовою. В 
окремих випадках було надано неповну відповідь, шляхом відповіді не 
по суті або ігнорування окремих питань. Разом з тим мають місце 
посилання на загальнодоступні джерела замість надання запитуваної 
інформації. У 6 випадках не працювала електронна адреса, вказана на 
сайті Управління як засіб подання запиту (Тернопільська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, Полтавська, Чернівецька та 
Черкаська області). У жодному із випадків розпорядник не вимагав 
відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк. Щоправда, 
великий обсяг інформації (більше 10 сторінок) містила відповідь 
тільки на 1 запит, проте вся запитувана інформація зберігалась в 
електронному вигляді і не потребувала друку чи копіювання. Часто 
відповіді не відповідали вимогам діловодства, а саме: відповідь не на 
офіційному бланку, без вихідного номера, без підпису, без даних про 
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виконавця. Номер вхідного листа і дата його реєстрації не зазначена в 
більшості відповідей. 

Більш детальну інформацію наведено в додатку №1 до цієї 
Глави. 

 
Моніторинг реалізації права на доступ до публічної 

інформації шляхом оприлюднення інформації на сайтах 
У рамках моніторингової кампанії було проведено аналіз щодо 

наявності та наповнення офіційних веб-сайтів Міністерства внутрішніх 
справ України та його територіальних підрозділів в областях. 
Моніторингом також встановлювалась відповідність наповнення 
сайтів вимогам статті 15 та статті 18 Закону №29391 

За результатами моніторингу, найбільш наповненим є сайт 
Міністерства внутрішніх справ України (74 % за критеріями 
моніторингу). Також уваги заслуговує сайт ГУМВС України у 
Дніпропетровській області (71 %). Найменш наповненими є сайти 
ГУМВС України у Львівській області (39 %), УМВС України у Сумській 
області (41 %), ГУМВС у Запорізькій та УМВС, у Кіровоградській 
областях (по 44 %). Решта сайтів зайняла діапазон від 46 % до 61 %. 

Доступність інформації про грошове забезпечення 
У рамках моніторингової кампанії були надіслані запити на 

інформацію, які стосувалися розміру грошового забезпечення (з 
урахуванням премій, надбавок тощо) начальників та їх заступників 
ГУМВС України у конкретних областях. Як дозволяє частина третя 
статті 19 Закону №2939, запити надіслані в електронній формі до 23 
територіальних підрозділів МВС України: УМВС України у Вінницькій, 
Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, 
Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, 
Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, 
Чернігівській областях, а також ГУМВС України у Дніпропетровській, 
Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях та у 
м. Києві.  

У відповідь на запити: 
- УМВС України у Волинській області відмовило у наданні 

інформації. Відмова аргументується конфіденційністю даних і, що така 
інформація має бути максимально обмежена. Зокрема, для надання 
такої інформації необхідна згода керівника структурного підрозділу. 
Разом з тим є посилання на загальнодоступні джерела. 
                                           
1Моніторинг та аналіз щодо наповнення офіційних веб-сайтів МВС України та його 
структурних підрозділів в областях здійснювався станом на 18.09.2015 року та 
ґрунтувався на суб’єктивній оцінці громадських моніторів. 
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- УМВС України у Кіровоградській області відмовило у наданні 
інформації. Відмова аргументована положеннями Закону України «Про 
оплату праці» та конфіденційністю даних; 

- ГУМВС України у Київській області вказало загальну суму 
виплат, які пішли на зарплати керівника Управління, його заступників, 
а також керівників підрозділів за вказаний період.  

На запит не відповіли ГУМВС України у Вінницькій, Івано-
Франківській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, 
Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях. 

 Окремо потрібно зауважити, що електронні скриньки, вказані на 
веб-сайтах УМВС в Івано-Франківській, Полтавській, Черкаській та 
Чернівецькій областях як засіб подання запиту, не працювали, отже, 
фактично, запити розпоряднику не дійшли. Решта Управлінь 
інформацію надали. 

Доступ до інформації про організаційну структуру  
У рамках моніторингової кампанії було надіслано запити на 

інформацію щодо організаційної структури районних відділів ГУМВС, а 
саме про служби, відділи, підрозділи або окремих посадових осіб. 

У відповідь на запити: 
- ГУМВС України в м. Києві стосовно структури Дарницького РВ 

вказало, що інформація обмежена у доступі на підставі наказу МВС 
України №530 від 17.12.2009 р., відповідно до якого «затвердження 
кадрів органів та підрозділів ГУМВС України в м. Києві та внесення змін 
до них здійснюються організаційно штатними наказами МВС України».  

- Яворівський РВ ГУМВС України у Львівській області 
відмовив у наданні інформації, вказавши: «… про те, що перелік 
відомостей, які становлять службову інформацію затверджений 
Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку 
відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві 
юстиції України» від 08.06.2011 № 1537/5. Також інформую, що 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 
13.01.2011 №2939-УІ ми не в праві надавати інформацію щодо 
структури районного відділу, штату співробітників та відомостей про 
заробітну плату. Відповідно до вимог Закону України «Про очищення 
влади» в Яворівському РВ ГУМВС України у Львівській області 
проводиться перевірка, усі декларації про майно, доходи, витрати та 
зобов’язання фінансового характеру будуть оприлюдненні на сайті 
ГУМВС України у Львівській області у розділі «Очищення влади» за 
наступним посиланням: 
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/lviv/uk/index.». 
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- УМВС України у Тернопільській області відмовило у наданні 
інформації, вказавши: «… що структуру Тернопільського МВ УМВС 
України в Тернопільській області розроблено на підставі наказу МВС від 
17.12.2009 №530 дск. Відповідно до статті 6 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є 
службова інформація. На підставі ст. 9 вище вказаного закону та наказу 
МВС України від 14.05.2012 №423 «Про затвердження Переліку 
відомостей, що становлять службову інформацію в системі 
Міністерства внутрішніх справ України» документам, що містять 
інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф 
«для службового користування». Доступ до таких документів 
надається відповідно до частини другої статті 6 цього Закон». 

- УМВС України у Сумській області відмовило у наданні 
інформації, вказавши: «… що за дорученням керівництва УМВС Ваш 
запит щодо надання інформації стосовно структури Сумського 
міського відділу УМВС України в Сумській області, уважно розглянутий 
працівниками управління кадрового забезпечення УМВС області. 
Інформація про структуру та штатну чисельність органів і підрозділів 
УМВС області, згідно з наказом МВС України № 432 – 2012 року, 
відноситься до інформації з грифом обмеження «Для службового 
користування» та розголошенню не підлягає. Крім того, просимо 
уточнити стосовно яких посадових осіб потрібна Вам інформація». 

- ГУМВС України в Одеській області відмовило у наданні 
інформації, вказавши: «… що штатна структура Київського РВ ОМУ 
ГУМВС України в Одеській області затверджена наказами Міністерства 
внутрішніх справ України, у зв’язку з чим для отримання відповідної 
інформації, Вам необхідно звертатись до їх розпорядників». 

Інформацію було надано ГУМВС України у Львівській області, 
ГУМВС України у Харківській області, ГУМВС України у 
Дніпропетровській області, УМВС України у Хмельницькій області, 
УМВС України у Кіровоградській області, УМВС України у Рівненській 
області, УМВС України у Волинській області, ГУМВС України в Київській 
області, УМВС України у Чернігівській області, УМВС України у 
Вінницькій області. 

На запит не відповіли ГУМВС у Закарпатській, Чернівецькій, 
Житомирській, Черкаській, Полтавській, Миколаївській, Івано-
Франківській, Запорізькій областях та у м. Києві (стосовно структури 
Печерського РВ). 

1.2.3. Звіт моніторингу ГО «Центр політичних студій та 
аналітики» 

Мета моніторингу полягала у визначенні рівня відкритості 
міських рад відповідно до вимог чинного інформаційного 
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законодавства України з точки зору забезпечення доступу громадян до 
публічної інформації, шляхом надання відповідей на інформаційні 
запити, а також оприлюднення необхідної публічної інформації на 
офіційних веб-сайтах. 

Об’єктами моніторингу були міські ради обласних центрів, 
міські ради міст обласного значення та міські ради малих міст. Усього 
120 рад. 

 
Забезпечення можливості надсилання запитів  
У рамках здійснюваного моніторингу до вибірки зі 120 органів 

місцевого самоврядування у містах потрапили три типи рад – міські  
ради обласних центрів України, ради міст обласного значення та міські 
ради звичайних міст. З отриманням контактної інформації щодо рад 
перших двох категорій складнощів майже не виникало, а от знайти 
міську раду невеликого населеного пункту із власним сайтом у деяких 
областях виявилося доволі проблематично.  

За результатами перевірки змісту розділів «Доступ до публічної 
інформації» або «Публічна інформація» на сайтах міських рад було 
встановлено, що більшість міських рад (66%) мають окремо визначену 
електронну скриньку для отримання запитів, натомість третина (34%) 
з них –  адресу для надсилання запитів у спеціальному розділі взагалі 
не вказує.  

 
 
Найбільше міських рад, які не згадують на своїх сайтах про 

спеціальну скриньку, і ймовірно  послуговуються загальними – серед 
рад звичайних (малих) міст 56%, найменше – серед міськрад обласних 
центрів (Одеська і Чернівецька міські ради, що становить 8%). З-поміж 
рад міст обласного значення таких 25%. 
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Крім цього, в процесі надсилання запитів були виявлені випадки 

існування неробочих скриньок, що унеможливило подальше 
отримання та оцінювання відповідей для 14-ти міських рад (12%). 

 

 
 
9% відповідей на запити, які надходили протягом моніторингу, 

були не на офіційних бланках та не містили у тексті жодної інформацію 
про розпорядника. Тобто, неможливо було визначити реального 
відправника листа-відповіді на запит. А це – 9% міських рад обласних 
центрів, 7% рад міст обласного значення та 12% міських рад звичайних 
міст.  
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Рекомендації: 
Для підвищення рівня довіри запитувачів до інформації, яку 

розпорядники надають у відповідь на запити, варто: 
1) використовувати одну (офіційну) скриньку для отримання 

запитів і надсилання відповідей на них; 
2) не використовувати особисті скриньки співробітників для 

надання публічної інформації, розпорядником якої є міські ради;,  
3) надавати відповіді на офіційних бланках розпорядників 

публічної інформації. 
 
Однією з найбільших проблем є ненадання відповідей взагалі. За 

статистикою, що відображає кінцеві результати моніторингу, лише на  
421 запит з 600 було отримано відповіді (а це 70%). Таким чином, 30% 
запитів на отримання публічної інформації лишилися без відповіді.  
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Загалом картина виглядає наступним чином: 
- міські ради обласних центрів надали відповіді на 90% 

запитів і лише 10%  проігнорували; 
- міські ради міст обласного значення надали відповіді 

на 76% запитів, при цьому проігнорувавши 24%; 
- міські ради звичайних (малих) міст надали відповіді 

всього на 54% запитів, у той же час проігнорувавши аж 46%. 
 
Кількість наданих відповідей на кожну із хвиль запитів 

коливалася від 77 до 89. Найкраще міські ради зреагували у відповідь 
на запит з проханням надати декларації, найменш активно – при 
обробці запиту щодо земельних питань. 

 

 
 
Усього протягом моніторингу було отримано 49 відповідей на 

запити, які містили:  
- відмови,  
- посилання на неможливість надати інформацію,  
- необґрунтовані вимоги надати пояснення, з якою метою 

запитується публічна інформація.  
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Вчасність надання запитуваної інформації у відповідь на запити 

є менш слабким місцем у виконанні норм Закону про Доступ міськими 
радами, ніж отримання відповіді як такої. Так, 81% відповідей на 
запити було надано у відведений законом 5-ти денний термін. 

 

 
 
Відповідно до норм Закону «Про доступ до публічної інформації» 

розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, 
але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути 
відомо хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному 
розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. 

У рамках моніторингової кампанії перша хвиля запитів мала на 
меті отримати копії декларацій депутатів міських рад, що в більшості 
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випадків передбачало перенаправлення запитів міськими радами до 
належних розпорядників цієї інформації. Результати моніторингу 
показали, що з міських рад, які не володіли запитуваною інформацією, 
але знали хто нею володіє, лише 18% перенаправили запит за 
належністю. 
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Протоколи засідань комісій 
Протоколи засідань комісій депутатів малих міст доступні лише 

на сайтах 15% міськрад, з них вчасно опубліковано лише 29% 
протоколів. На сайтах міст обласного значення протоколи комісій має 
майже третина рад – 29%,  яких 6 міськрад (половина) доступно для 
користувачів і лише 3 оприлюднили ці документи вчасно. Міста 
обласних центрів на 63% сайтів мстять протоколи, з яких Запорізька та 
Івано-Франківська опублікували лиш часткову інформацію, до того ж, 
здебільшого цю документацію необхідно завантажувати, показник 
доступності лише 40%, такий самий показник вчасності (40%), тобто 
решта 60% оприлюднені невчасно. 

 

 
 
Рішення сесій ради 
96% сайти малих міст  оприлюднили рішення, проте аж 21 

міська рада лише частину інформації, а 2 міські ради не опублікували 
жодного рішення (Чигиринська, Городищенська). Проте рішення були 
опубліковані здебільшого невчасно, показник вчасності становить 
лише 31%. 

Міста обласного значення на 98% оприлюднили рішення, за 
винятком  Первомайської міськради. 
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Проекти рішень ради (оприлюднюються за 20 робочих днів) 
Серед невеликих міст 61% сайтів містить проекти рішень ради, з 

яких вчасно лише 17%. 
Сайти міст обласного значення на 70% наповнені проектами 

рішень, 40%  від яких оприлюднено вчасно. Міськради обласних 
центрів на 96% власних сайтів розміщують проекти рішень, з яких 
неповну інформацію оприлюднили: Одеська, Львівська та 
Житомирська, показник вчасності низький – лише 39%. 

 

 
 

Протоколи сесії ради 
Протоколи сесій рад невеликих міст доступні на 9% (4 

міськради) сайтів,  з яких три ради опублікували часткову інформацію. 
Більшість протоколів необхідно завантажувати (75%) і лише половина 
протоколів оприлюднені вчасно ( 50%). 
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1.2.4. Звіт моніторингу ГО «Інститут розвитку 
регіональної преси» (ІРРП) 

Під час Моніторингу здійснювалась перевірка відповідності 
офіційних веб-сайтів (сторінок, порталів) органів державної влади, 
інших державних органів та органів місцевого самоврядування 
вимогам чинного законодавства з питань забезпечення доступу до 
публічної інформації. Головною метою Моніторингу є покращення 
інформування громадськості та створення умов для впровадження 
електронного врядування в Україні.  

У 2015 році досліджено веб-сайти таких органів державної влади, 
як:  

1. Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua/ 
2. Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення: http://www.nrada.gov.ua/ 
3. Адміністрація Президента України: http://www.president.gov.ua/ 
4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України: 
http://vkksu.gov.ua/ 
5. Генеральна прокуратура України: http://www.gp.gov.ua/ 
6. Рада національної безпеки і оборони України: 
http://www.rnbo.gov.ua 
7. Центральна виборча комісія України: http://www.cvk.gov.ua 

Крім того, проаналізовано рівень інформаційної відкритості веб-сайтів 
наступних органів державної влади та місцевого самоврядування: 

 
Веб-сайти центральних органів державної виконавчої влади: 
1. Урядовий портал Кабінету Міністрів України: 

http://www.kmu.gov.ua/ 
2. Міністерство аграрної політики та продовольства України: 

http://www.minagro.gov.ua 
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3. Міністерство внутрішніх справ України: http://mvs.gov.ua 
4. Міністерство екології та природних ресурсів України: 

http://www.menr.gov.ua 
5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: 

http://www.me.gov.ua/ 
6. Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

України: http://mpe.kmu.gov.ua 
7. Міністерство закордонних справ України: 

http://www.mfa.gov.ua 
8. Міністерство інформаційної політики України: 

http://mip.gov.ua/ 
9. Міністерство інфраструктури України: http://mtu.gov.ua/ 
10. Міністерство культури України: http://mincult.kmu.gov.ua 
11. Міністерство молоді та спорту України: http://dsmsu.gov.ua 
12. Міністерство оборони України: http://www.mil.gov.ua 
13. Міністерство освіти і науки України: http://www.mon.gov.ua 
14. Міністерство охорони здоров`я України: http://www.moz.gov.ua 
15. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України: http://www.minregion.gov.ua 
16. Міністерство соціальної політики України: 

http://www.mlsp.gov.ua 
17. Міністерство фінансів України: http://minfin.kmu.gov.ua 
18. Міністерство юстиції України: http://www.minjust.gov.ua/ 
19. Державна прикордонна служба України: http://www.dpsu.gov.ua 
20. Антимонопольний комітет України: http://www.amc.gov.ua 
21. Державна авіаційна служба: http://www.avia.gov.ua 
22. Державна архівна служба України: http://www.archives.gov.ua 
23. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України: 

http://www.vet.gov.ua 
24. Державна інспекція ядерного регулювання України: 

http://www.snrc.gov.ua 
25. Державна казначейська служба України: http://treasury.gov.ua/ 
26. Державна міграційна служба України: http://www.dmsu.gov.ua/ 
27. Державна пенітенціарна служба України: http://www.kvs.gov.ua 
28. Державна регуляторна служба України: http://www.dkrp.gov.ua 
29. Державна санітарно-епідеміологічна служба України: 

http://www.dsesu.gov.ua 
30. Державна служба геології та надр України: http://geo.gov.ua/ 
31. Державна служба експортного контролю України: 

www.dsecu.gov.ua 
32. Державна служба інтелектуальної власності України: 

http://sips.gov.ua/ 
33. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 

України: http://www.dsszzi.gov.ua 
34. Державна служба статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua 
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35. Державна служба України з контролю за наркотиками: 
http://www.narko.gov.ua 

36. Державна служба України з лікарських засобів: 
http://diklz.gov.ua 

37. Державна служба України з надзвичайних ситуацій: 
http://www.mns.gov.ua 

38. Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру: http://land.gov.ua 

39. Державна служба України з питань праці: http://dsp.gov.ua 
40. Державна служба України у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції: http://dsvv.gov.ua/ 
41. Державна служба фінансового моніторингу України: 

http://www.sdfm.gov.ua 
42. Державна фінансова інспекція України: http://www.dkrs.gov.ua 
43. Державна фіскальна служба України: http://www.sts.gov.ua 
44. Державна архітектурно-будівельна інспекція України: 

http://www.dabi.gov.ua 
45. Державна екологічна інспекція України: http://www.dei.gov.ua 
46. Державна інспекція навчальних закладів України: 

http://dinz.gov.ua 
47. Державна інспекція сільського господарства України: 

http://www.disgu.gov.ua 
48. Державна інспекція України з безпеки на наземному 

транспорті: http://www.uti.gov.ua 
49. Державна інспекція України з питань захисту прав 

споживачів: http://www.dsiu.gov.ua/ 
50. Державне агентство автомобільних доріг України: 

http://www.ukravtodor.gov.ua 
51. Державне агентство водних ресурсів України: 

http://www.scwm.gov.ua 
52. Державне агентство екологічних інвестицій України: 

http://www.seia.gov.ua 
53. Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України: http://saee.gov.ua 
54. Державне агентство з питань електронного урядування 

України: http://www.e.gov.ua 
55. Державне агентство лісових ресурсів України: 

http://dklg.kmu.gov.ua 
56. Державне агентство резерву України: 

http://www.gosrezerv.gov.ua 
57. Державне агентство рибного господарства України: 

http://darg.gov.ua 
58. Державне агентство України з питань кіно: 

http://dergkino.gov.ua/ 
59. Державне космічне агентство України: http://www.nkau.gov.ua 
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60. Державне агентство України з управління зоною 
відчуження: http://dazv.gov.ua/ 

61. Державний комітет телебачення і радіомовлення України: 
http://comin.kmu.gov.ua/ 

62. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: 
http://www.nssmc.gov.ua/ 

63. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері енергетики та комунальних послуг: http://www.nerc.gov.ua 

64. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері зв’язку та інформатизації: http://www.nkrzi.gov.ua 

65. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг: http://www.nfp.gov.ua/ 

66. Національне агентство України з питань державної служби: 
http://nads.gov.ua 

67. Пенсійний фонд України: http://www.pfu.gov.ua 
68. Служба безпеки України: 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index 
69. Український інститут національної пам'яті УІНП: 

http://www.memory.gov.ua 
70. Фонд державного майна України: http://www.spfu.gov.ua 
 
Веб-сайти судів вищого та апеляційного рівнів: 
1. Вінницький апеляційний адміністративний суд: 

http://www.vaas.gov.ua/ 
2. Апеляційний суд Житомирської області: http://zta.court.gov.ua 
3. Харківський апеляційний господарський суд: 

http://hra.arbitr.gov.ua 
4. Донецький апеляційний господарський суд: 

http://dna.arbitr.gov.ua 
5. Житомирський апеляційний адміністративний 

суд:http://apladm.zt.court.gov.ua 
6. Апеляційний суд Чернігівської області: http://cna.court.gov.ua 
7. Львівський апеляційний господарський суд: 

http://lva.arbitr.gov.ua 
8. Верховний Суд України: http://www.scourt.gov.ua/ 
9. Апеляційний суд Миколаївської області: http://mka.court.gov.ua 
10. Вищий адміністративний суд України: http://www.vasu.gov.ua/ 
11. Апеляційний суд Черкаської області: http://cka.court.gov.ua 
12. Апеляційний суд Тернопільської області: http://tea.court.gov.ua 
13. Апеляційний суд Вінницької області: http://vna.court.gov.ua 
14. Київський апеляційний господарський суд: 

http://kia.arbitr.gov.ua 
15. Апеляційний суд Волинської області: http://vla.court.gov.ua 
16. Апеляційний суд Сумської області: http://sua.court.gov.ua 
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17. Апеляційний суд Івано-Франківської області: 
http://ifa.court.gov.ua 

18. Конституційний Суд України: http://www.ccu.gov.ua 
19. Апеляційний суд Херсонської області: http://ksa.court.gov.ua 
20. Рівненський апеляційний господарський суд: 

http://rva.arbitr.gov.ua 
21. Донецький апеляційний адміністративний 

суд:http://apladm.dn.court.gov.ua 
22. Апеляційний суд Полтавської області: http://pla.court.gov.ua 
23. Апеляційний суд Закарпатської області: http://zka.court.gov.ua 
24. Дніпропетровський апеляційний господарський суд: 

http://dpa.arbitr.gov.ua 
25. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ: http://sc.gov.ua/ 
26. Апеляційний суд Запорізької області: http://zpa.court.gov.ua 
27. Апеляційний суд Рівненської області: http://rva.court.gov.ua 
28. Київський апеляційний адміністративний суд: 

http://kaas.gov.ua 
29. Апеляційний суд Дніпропетровської області 

(Дніпропетровськ): http://dpa.court.gov.ua 
30. Апеляційний суд Дніпропетровської області (Кривий Ріг): 

http://dpkra.court.gov.ua 
31. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд: 

http://apladm.dp.court.gov.ua 
32. Одеський апеляційний адміністративний 

суд:http://apladm.od.court.gov.ua 
33. Апеляційний суд Харківської області: http://hra.court.gov.ua 
34. Апеляційний суд Львівської області: http://lva.court.gov.ua 
35. Апеляційний суд Луганської області: http://lga.court.gov.ua 
36. Апеляційний суд Київської області: http://koa.court.gov.ua 
37. Одеський апеляційний господарський суд: 

http://oda.arbitr.gov.ua 
38. Апеляційний суд Хмельницької області: http://kma.court.gov.ua 
39. Апеляційний суд м. Артемівськ: http://dna.court.gov.ua 
40. Апеляційний суд Чернівецької області: http://cva.court.gov.ua 
41. Апеляційний суд м. Києва: http://kia.court.gov.ua 
42. Апеляційний суд Одеської області: http://oda.court.gov.ua 
43. Апеляційний суд Кіровоградської області: 

http://kra.court.gov.ua 
44. Львівський апеляційний адміністративний суд: 

http://apladm.lv.court.gov.ua 
45. Вищий господарський суд України: http://vgsu.arbitr.gov.ua/ 
46. Апеляційний суд м. Маріуполь: http://dnma.court.gov.ua 
47. Харківський апеляційний адміністративний суд: 

http://khaas.gov.ua/ 
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Веб-сайти органів влади України обласного рівня та міста 

Києва: 
1. Вінницька ОДА: www.vin.gov.ua/ 
2. Вінницька обласна рада: http://www.vinrada.gov.ua 
3. Волинська ОДА: http://voladm.gov.ua/ 
4. Волинська обласна рада: http://volynrada.gov.ua/ 
5. Дніпропетровська ОДА: http://www.adm.dp.gov.ua/ 
6. Дніпропетровська обласна рада: http://oblrada.dp.ua/ 
7. Донецька ОВЦА: http://donoda.gov.ua 
8. Донецька обласна рада: http://sovet.donbass.com 
9. Житомирська ОДА: http://oda.zt.gov.ua/ 
10. Житомирська обласна рада: http://zt.gov.ua/ 
11. Закарпатська ОДА: http://www.carpathia.gov.ua/ 
12. Закарпатська обласна рада: http://zakarpat-rada.gov.ua/ 
13. Запорізька ОДА: http://www.zoda.gov.ua/ 
14. Запорізька обласна рада: http://www.rada.zp.ua/ 
15. Івано-Франківська ОДА: http://www.if.gov.ua/ 
16. Івано-Франківська обласна рада: http://www.orada.if.ua/ 
17. Київська ОДА: http://www.kyiv-obl.gov.ua/ 
18. Київська обласна рада: http://kor.gov.ua/ 
19. Кіровоградська ОДА: http://kr-admin.gov.ua 
20. Кіровоградська обласна рада: http://www.oblrada.kirovograd.ua/ 
21. Луганська ОВЦА: https://www.facebook.com/odalug 
22. Луганська обласна рада: http://oblrada.lg.ua/ 
23. Львівська ОДА: http://loda.gov.ua/ 
24. Львівська обласна рада: http://www.oblrada.lviv.ua/ 
25. Миколаївська ОДА: http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/ 
26. Миколаївська обласна рада: http://www.oblrada.mk.ua/ 
27. Одеська ОДА: http://oda.odessa.gov.ua/ 
28. Одеська обласна рада: http://oblrada.odessa.gov.ua/ 
29. Полтавська ОДА: http://www.adm-pl.gov.ua/ 
30. Полтавська обласна рада: http://oblrada.pl.ua/ 
31. Рівненська ОДА: http://www.rv.gov.ua 
32. Рівненська обласна рада: http://oblrada.rv.ua/ 
33. Сумська ОДА: http://sm.gov.ua 
34. Сумська обласна рада: http://sorada.gov.ua/ 
35. Тернопільська ОДА: http://www.oda.te.gov.ua/ 
36. Тернопільська обласна рада: http://www.obl-rada.te.ua/ 
37. Харківська ОДА:http://www.kharkivoda.gov.ua/ 
38. Харківська обласна рада: http://www.oblrada.kharkov.ua/ 
39. Херсонська ОДА: http://www.khoda.gov.ua/ 
40. Херсонська обласна рада: http://www.oblrada.ks.ua/ 
41. Хмельницька ОДА: http://www.adm.km.ua/ 
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42. Хмельницька обласна рада: http://oblrada.km.ua/ 
43. Черкаська ОДА: http://ck-oda.gov.ua/ 
44. Черкаська обласна рада: http://www.oblradack.gov.ua/ 
45. Чернівецька ОДА: http://www.oda.cv.ua/ 
46. Чернівецька обласна рада: http://oblrada.cv.ua/ 
47. Чернігівська ОДА: http://cg.gov.ua/ 
48. Чернігівська обласна рада: http://www.chernihiv-oblrada.gov.ua/ 
49. Київська міська державна адміністрація: http://kievcity.gov.ua/ 
50. Київська міська рада: http://kmr.gov.ua/; 

 

Параметри моніторингу  

Параметри моніторингового дослідження умовно поділяються 
на змістовні та технологічні: 

- Під змістовним параметром для моніторингу офіційних веб-
сайтів розуміється виділена на підставі аналізу нормативно-правових 
актів, що регулюють питання доступу до інформації про діяльність 
державних органів, одиниця інформації, яка має бути розміщена на 
офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади з урахуванням 
компетенції державного органу. 

- Під технологічними параметрами для моніторингу 
розуміються властивості офіційного сайту, що характеризують 
технологічні, програмні і лінгвістичні засоби забезпечення 
користування офіційними сайтами. 

Моніторинг сайтів центральних органів державної 
виконавчої влади 

Рівень інформаційної відкритості веб-сайтів ЦОВВ України у 2011-2015 рр. 
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Під час проведення моніторингу 2015 року було передбачено 
період взаємодії, протягом якого представники ЦОВВ могли направити 
на адресу експертів свої зауваження. Ці зауваження могли бути 
направлені, як шляхом внесення змін до таблиць моніторингу та 
виділення кольором, так і шляхом опису зауважень із зазначенням 
параметру, до якого необхідно внести виправлення. Представники 
ЦОВВ, які направляли зауваження, також надавали посилання на 
відповідну інформацію, що значно полегшувало роботу експертів. 

 
 
 

Середній рівень інформаційної відкритості веб-сайтів ЦОВВ України, 2015 
 

 
 

Найбільш відкритою інформацією на веб-сайтах ЦОВВ України є 

загальна інформація про державний орган, включаючи контактну 

інформацію та відомості про керівництво. У 2015 році середній рівень 

відкритості такої інформації становить 80,03%. Слід зауважити, що є і 

категорії інформації рівень відкритості якої, традиційно, дуже низький 

(становить трохи більше 30%). Така інформація стосується, наприклад, 

закупівлі товарів, робіт та послуг для державних потреб, бюджету та 

фінансів. 
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Середній рівень інформаційної відкритості веб-сайтів ЦОВВ України за 
групами параметрів, 2015р. 

80,03%

65,88%

42,62%

53,96%
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30,64%

40,29%

34,77%

69,41%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Загальна інформація про державний орган, 
включаючи контактну інформацію та відомості …

Структура державного органу: структурні 
підрозділи, територіальні органи, …

Відомості про діяльність держоргану в сфері 
своєї основної компетенції 

Законодавство і нормотворча діяльність 
держоргану, включаючи відомості про …

Відомості про діяльність держоргану по 
забезпеченню прав, свобод і законних інтересів …

Інформація про закупівлю товарів, робіт, послуг 
для державних потреб 

Кадрове забезпечення

Бюджет. Фінанси.

Критерії зручності сприйняття інформації 

 

Протягом 2011-2015 років відбувалось багато змін у системі 
центральних органів виконавчої влади України. Кожного року певні 
органи влади ліквідувались та створювались нові. Проте є й такі, що 
уникнули реорганізації впродовж п’яти років і результати досліджень 
їх веб-сайтів можна порівняти.  

Таким чином, можна виділити 49 ЦОВВ України та 
прослідкувати, як збільшувалась кількість веб-сайтів з середньою 
інформаційною відкритістю. З рівнем відкритості менше 40% кількість 
сайтів у 2011 році налічувала 20 з 49. Згодом середній рівень 
відкритості органів влади зріс і вже у 2015 році кількість сайтів, у яких 
рівень відкритості менше 40%, склала – 3. Тобто, 17 ЦОВВ України 
щороку покращували свої показники і на сьогодні більшість з них 
досягла діапазону 40-65% відкритості, а деякі й більше 65%. 

Також з Таблиці 5 видно, що кількісний показник сайтів з 
інформаційною відкритістю більше 65% у 2011 році сягав усього 3, а в 
2015 році – вже 11 веб-сайтів. 
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Збільшення кількості сайтів згідно з % інформаційної відкритості 
2011-2015 рр. 
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Рейтинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів 
центральних органів виконавчої влади України в 2015 році 

Рейтинг ЦОВВ Веб-сайт 2015 р., % 

1 Державна прикордонна служба України http://www.dpsu.gov.ua 78,42 

2 
Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації 

http://www.nkrzi.gov.ua 
78,06 

3 Антимонопольний комітет України http://www.amc.gov.ua 75,92 

4 Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 74,42 

5 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
енергетики та комунальних послуг 

http://www.nerc.gov.ua 

72,14 

6 
Державна служба фінансового 
моніторингу України 

http://www.sdfm.gov.ua 
71,36 

7 Урядовий портал Кабінету Міністрів 
України 

http://www.kmu.gov.ua/ 71,02 
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8 Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України 

http://www.me.gov.ua/?lan
g=uk-UA 69,89 

9 Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій 

http://www.mns.gov.ua 68,96 

10 Міністерство охорони здоров`я України http://www.moz.gov.ua 68,72 

11 Пенсійний фонд України http://www.pfu.gov.ua 67,1 

12 Державна фіскальна служба України http://www.sts.gov.ua 66,87 

13 Державна пенітенціарна служба України http://www.kvs.gov.ua 65,47 

14 Міністерство екології та природних 
ресурсів України 

http://www.menr.gov.ua 64,47 

15 
Державна інспекція України з безпеки на 
наземному транспорті 

http://www.uti.gov.ua 
64,28 

16 Державна служба України з контролю за 
наркотиками 

http://www.narko.gov.ua  62,79 

17 
Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України 

http://comin.kmu.gov.ua/ 
61,78 

18 Державна регуляторна служба України http://www.dkrp.gov.ua 61,67 

19 Державна авіаційна служба http://www.avia.gov.ua 61,15 

20 Міністерство інфраструктури України http://mtu.gov.ua/ 60,35 

21 Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
/ 60 

22 
Державна служба інтелектуальної 
власності України 

http://sips.gov.ua/ 
59,82 

23 Міністерство внутрішніх справ України http://mvs.gov.ua 59,61 

24 
Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру 

http://land.gov.ua 
59,35 

25 Державне космічне агентство України http://www.nkau.gov.ua 58,27 

26 
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 

http://www.nssmc.gov.ua/ 
58,02 

27 Фонд державного майна України http://www.spfu.gov.ua 57,99 
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28 
Державне агентство рибного 
господарства України 

http://darg.gov.ua 
57,78 

29 Державна служба України з лікарських 
засобів 

http://diklz.gov.ua 57,46 

30 
Державна служба України у справах 
ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції 

http://dsvv.gov.ua/ 
57,25 

31 
Державна інспекція ядерного 
регулювання України 

http://www.snrc.gov.ua 
56,75 

32 
Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг 

http://www.nfp.gov.ua/ 
56,65 

33 Державна екологічна інспекція України http://www.dei.gov.ua 56,27 

34 Державна фінансова інспекція України http://www.dkrs.gov.ua 56,02 

35 Державна міграційна служба України http://www.dmsu.gov.ua/ 55,74 

36 
Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України 

http://www.minregion.gov.
ua 55,57 

37 
Державна архітектурно-
будівельна інспекція України 

http://www.dabi.gov.ua 
55,23 

38 Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua 55,15 

39 Міністерство оборони України http://www.mil.gov.ua 55,06 

40 
Державне агентство з 
енергоефективності та 
енергозбереження України 

http://saee.gov.ua 
54,76 

41 Міністерство закордонних справ України http://www.mfa.gov.ua 53,74 

42 Державне агентство України з питань 
кіно 

http://dergkino.gov.ua/ 53,69 

43 Державна архівна служба України http://www.archives.gov.ua 53,38 

44 Державне агентство лісових ресурсів 
України 

http://dklg.kmu.gov.ua 52,45 

45 Державна служба геології та надр України http://geo.gov.ua/ 52,31 
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46 
Державне агентство України з управління 
зоною відчуження 

http://dazv.gov.ua/ 
52,3 

47 
Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 

http://www.minagro.gov.ua 
51,54 

48 Міністерство культури України http://mincult.kmu.gov.ua 51,5 

49 Державне агентство водних ресурсів 
України 

http://www.scwm.gov.ua 51,25 

50 Державне агентство автомобільних доріг 
України 

http://www.ukravtodor.gov
.ua 50,02 

51 Державне агентство резерву України http://www.gosrezerv.gov.
ua 49,38 

52 
Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України 

http://mpe.kmu.gov.ua 
49,17 

53 
Державна служба спеціального зв'язку та 
захисту інформації України 

http://www.dsszzi.gov.ua 
46,19 

54 
Державна інспекція України з питань 
захисту прав споживачів 

http://www.dsiu.gov.ua/ 
46,16 

55 Міністерство соціальної політики України http://www.mlsp.gov.ua 45,86 

56 Державна казначейська служба України http://treasury.gov.ua/ 45,44 

57 Державна інспекція сільського 
господарства України 

http://www.disgu.gov.ua 42,29 

58 Служба безпеки України http://www.sbu.gov.ua/sbu
/control/uk/index 42,12 

59 
Державне агентство екологічних 
інвестицій України 

http://www.seia.gov.ua 
41,92 

60 
Національне агентство України з питань 
державної  служби 

http://nads.gov.ua 
41,92 

61 Міністерство молоді та спорту України http://dsmsu.gov.ua 41,56 

62 
Державна інспекція  навчальних 
закладів України 

http://dinz.gov.ua 
40,27 

63 
Державна служба експортного контролю 
України 

www.dsecu.gov.ua 
40,13 
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64 
Державна ветеринарна та фітосанітарна 
служба України 

http://www.vet.gov.ua 
38,33 

65 Державна служба України з питань праці http://dsp.gov.ua 36,09 

66 
Державна санітарно-епідеміологічна 
служба України 

http://www.dsesu.gov.ua 
34,82 

67 Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua 33,14 

68 Міністерство інформаційної політики 
України 

http://mip.gov.ua/ 29,97 

69 Український інститут національної 
пам'яті УІНП 

http://www.memory.gov.ua 29,45 

70 
Державне агентство з питань 
електронного урядування України 

http://www.e.gov.ua 
28,01 

 
Перше місце у підсумковому рейтингу інформаційної 

відкритості посів офіційний веб-сайт Державної прикордонної 
служби України. Середній рейтинг інформаційної відкритості Служби 
у 2015 році склав 78,42%. Представники цього ЦОВВ беруть активну 
участь у взаємодії з експертами та швидко реагують не тільки на їх 
зауваження, але й на зміни до законодавства. Також хотілося б 
зауважити, що Державна прикордонна служба України посідає перше 
місце вже не перший рік та є, поки що, єдиним органом, на веб-сайті 
якого виконано технічні вимоги щодо звукового супроводу основних 
розділів інформації, розміщених на сайті. Дана вимога була 
впроваджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 
2013 року №730 «Про внесення змін до Кабінету Міністрів України від 
4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302 та набула чинності з 1 
січня 2014 року».  

На веб-сайті Служби створено звукову сторінку, яка 
супроводжується текстом http://dpsu.gov.ua/ua/about/audio_page/. 
Структура сторінки є спрощеною і не перевантаженою графічними 
елементами. Інформація для цієї сторінки обирається відповідно до 
даних Google Analytics і є найбільш запитуваною на сайті. 

Таким чином, помітне щорічне зростання інформаційної 
відкритості веб-сайтів ЦОВВ України. Лише на деяких веб-сайтах 
помітна незначна тенденція до зниження рівня відкритості (1 – 3%). У 
першу чергу це пояснюється уповільненням оновлення інформації по 
певних сегментах поточної діяльності на офіційних сайтах. Деякі 
оновлюються із затримками, інші не оновлюються зовсім, і в таких 
розділах, як звіти, інформація про витрачання бюджетних коштів, 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                          61 
 

тексти офіційних виступів, заяв керівників держоргану, відомості про 
офіційні візити та робочі поїздки, відомості про цільові програми та хід 
їх реалізації можна спостерігати відомості річної давнини. Якщо в 2014 
році інформація про поточну діяльність того ж року була актуальною, 
то у 2015 році її важко назвати такою. Відповідно, головний чинник 
зниження відкритості на декілька відсотків – це нижчі бали за 
критерієм «актуальність». Крім того, тривале не оновлення інформації 
має наслідком і зменшення показників за критерієм «повнота». 

 
Моніторинг сайтів органів влади зі спеціальним статусом, 

визначеним Конституцією України 
Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 

виділені окремим списком, який включає Верховну Раду України, 
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, 
Адміністрацію Президента України, Вищу кваліфікаційну комісію 
суддів України, Генеральну прокуратуру України, Раду національної 
безпеки і оборони України та Центральну виборчу комісію України. 

Середній рівень інформаційної відкритості цих органів влади у 
2015 році становить 52,69%.  

Перше місце займає Верховна Рада України з показником 
75,34%, останнє місце з показником менше сорока відсотків посідає 
Центральна виборча комісія – 39,17%. 

 
Рівень відкритості органів влади зі спеціальним статусом, 2015р. 
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Моніторинг веб-сайтів судів 

У 2015 році вперше проводилося моніторингове дослідження 
веб-сторінок судів вищого та апеляційного рівнів. За тією ж методикою, 
що і центральні органи виконавчої влади України, було визначено 
параметри та об’єднано їх у наступні блоки: 

1. Загальна інформація про суд, включаючи повноваження 
суду та відомості про керівництво; 

2. Структура суду, включаючи інформацію про органи 
суддівського самоврядування; 

3. Відомості про  інформаційні системи та електронні сервіси 
судів; 

4. Відомості про діяльність суду, в т.ч. відомості про 
оскарження рішень, дій (бездіяльності) суду і його посадових осіб; 

5. Нормативно-правові засади діяльності суду; 
6. Відомості про діяльність суду по роботі із зверненнями та 

запитами фізичних і юридичних осіб, в т.ч. взаємодія з журналістами та 
ЗМІ; 

7. Інформація про державні закупівлі; 
8. Кадрове забезпечення; 
9. Бюджет. Фінанси; 
10. Критерії зручності сприйняття інформації. 
Особливістю офіційних веб-сторінок судів є наявність єдиного 

порталу (Судова влада України), який має багато корисних сервісів як 
для громадян, так і для юристів. Наприклад, електронний суд, єдиний 
державний реєстр судових рішень, формування квитанції або онлайн 
сплати судового збору. 

Середній рівень відкритості офіційних веб-сторінок судів у 
2015 році складає 43,62%. Тобто, більше ніж половина – 56,38% 
інформації про діяльність судів залишається недоступною для 
користувачів їх офіційних ресурсів.  

Відповідно,  веб-сайти менш ніж наполовину відповідають:  
– нормам чинного законодавства, яке регулює питання 

доступу до інформації про діяльність органів влади України; 
– технологічним вимогам щодо функціонування, 

інформаційного наповнення та технічного забезпечення веб-сайтів 
органів влади; 

– загальноприйнятим вимогам зручності користування та 
пошуку інформації на веб-сайтах. 

Розташування майже всіх офіційних веб-сайтів судів на єдиному 
порталі покращує навігаційну доступність і спрощує пошук інформації 
на них. Проте, результати моніторингового дослідження засвідчили, що 
інформація, яка мала б бути доступна – не оприлюднюється або 
оприлюднюється не в повному обсязі.  
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На веб-сайтах практично повністю відсутня інформація щодо 
бюджету та фінансів (показник 3,34%), з дуже низьким рівнем наявна 
інформація щодо державних закупівель (показник 18,43%). 

 
Середній рівень інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів судів 

за групами параметрів, 2015 р. 

 
Як можна побачити, найвищий рівень відкритості має група 

параметрів «Загальна інформація про суд, повноваження суду та 
відомості про керівництво» (середній коефіцієнт становить 67,86%).  

Результати дослідження засвідчили, що на сайтах судів 
недостатньо наявна інформація з наступних параметрів: 

– При наявності декількох будівель: адреса, куди направляти 
кореспонденцію, адреса фактичного місцезнаходження канцелярії, а 
також контактні телефони, у тому числі приймальні; 

– Графік роботи та часи прийому; 
– Опис компетенції голови та його заступників; 
– Порядок та можливість ознайомлення\копіювання з 

матеріалами справ; 
– Зразки заяв для ознайомлення з матеріалами (можливість 

переглянути в гіпертекстовому форматі та завантажити зразок для 
заповнення).  
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Інформація щодо структури суду, включаючи інформацію про 
органи суддівського самоврядування доступна на 38,41%. Майже 
відсутня інформація про органи суддівського самоврядування та опис 
компетенції, завдань, функцій структурних підрозділів апарату суду. 
Наявність останньої категорії інформації на офіційних сторінках судів 
могло б значно полегшити роботу їх структурних підрозділів, у тому 
числі, через розуміння громадянами до кого звернутися із відповідних 
питань, зменшення навантаження на телефонну лінію тощо. 

Рівень інформаційної відкритості групи параметрів щодо 
відомостей про інформаційні системи та електронні сервіси суддів 
складає 58,31%. На порталі Судової влади розміщено банер, який 
сповіщає користувачів веб-порталу про електронний суд та електронне 
обчислювання, але це динамічний банер, який при кожному оновленні 
сторінки висвітлює нову інформацію: чи про СМС-повідомлення, чи про 
електронний суд тощо. Це ускладнює пошук зазначеної інформації, 
оскільки треба «ловити» необхідну тобі послугу та постійно 
оновлювати сторінку. Також у ході проведення моніторингу було 
виявлено помилки щодо автоматичного визначення на сторінках судів 
ставки судового збору. Зазначений «недолік» потенційно є дуже 
небезпечним для всіх платників судового збору, сторін у справах, 
оскільки через неналежну сплату судового збору ті ж суди 
блокуватимуть здійснення процесуальних дій. 

Відомості про діяльність суду в т.ч. відомості про оскарження 
рішень, дій (бездіяльності) суду і його посадових осіб наявні на рівні 
19%, що свідчить про те, що інформація майже не розміщується або її 
дуже важко знайти. На веб-порталі наявна брошура про порядок 
оскарження дій, неналежної поведінки суду і його посадових осіб. Проте 
вона недоступна, якщо користувач знаходиться на сторінці будь-якого 
суду, а не на головній сторінці єдиного порталу. Відповідно, аби її 
знайти необхідно «йти» на головну сторінку веб-порталу, що 
ускладнює, а в деяких випадках унеможливлює отримання відомостей. 
Крім того, дана брошура завантажується у PDF форматі, що також не 
зручно, особливо, якщо користувач шукає інформацію з мобільного 
пристрою. 

Середній коефіцієнт інформаційної відкритості групи 
параметрів про нормативно-правові засади діяльності суду сягає 
44,55%. Майже на всіх веб-сторінках судів відсутні акти про 
призначення суддів та керівників суду на посади, які повинні бути у 
відкритому доступі. Не менш важливими є нормативно-правові акти, 
які регулюють порядок звернення осіб до суду із заявами, скаргами та 
запитами на доступ до публічної інформації, які також відсутні або 
розміщено у вкрай важкому для пошуку місці веб-сайту. 

Інформація щодо відомостей про діяльність суду по роботі із 
зверненнями та запитами фізичних і юридичних осіб, в т.ч. взаємодія з 
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журналістами та ЗМІ відкрита на 42,65%. Можна відзначити, що на всіх 
веб-сторінках наявна форма для електронного інформаційного запиту 
на отримання публічної інформації згідно Закону №2939, що значно 
спрощує його подання. 

Поряд з цим, майже відсутня або наявна фрагментарно 
інформація, що стосується звернень громадян згідно із Законом 
України «Про звернення громадян».  

Щодо зручності користування та сприйняття інформації слід 
відмітити, що показник по групі цих параметрів становить 59,69%. 
Однак у період моніторингового дослідження експертами було 
зазначено про необхідність впровадження таких можливостей:  

– При переході на головну сторінку сайту зробити перехід не 
на головну сторінку веб-порталу, а на головну сторінку веб-сайту суду; 

– Під назвою Судова влада України (офіційний веб-портал) 
прописувати назву суду, на веб-сторінці якого знаходиться користувач; 

– Створити версію сайту для громадян з вадами; 
– Уніфікувати розділи веб-сторінок сайтів усіх судів та 

наповнювати їх згідно регламенту; 
– Створити пошук по кожній з веб-сторінок судів, а не лише по 

порталу «Судова влада»; 
– Зробити версію для друку інформації, розміщеної на веб-

сторінках; 
– Створити можливість підписки на новини; 
– Впровадити  пошукову систему по базі нормативно-

правових актів. 
Експерти звернули увагу на високу комунікаційну активність 

представників судової влади під час проведення дослідження. 
Після розсилки попередніх даних по моніторингу активну участь 

у комунікаціях взяли 17 судів, що становить 36% від загальної 
кількості: 

1) Конституційний Суд України; 
2) Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ; 
3) Апеляційний суд Черкаської області; 
4) Вищий адміністративний суд України; 
5) Апеляційний суд Чернігівської області; 
6) Житомирський апеляційний адміністративний суд; 
7) Донецький апеляційний господарський суд; 
8) Харківський апеляційний господарський суд; 
9) Апеляційний суд Житомирської області; 
10) Вінницький апеляційний адміністративний суд; 
11) Дніпропетровський апеляційний адміністративний 

суд; 
12) Київський апеляційний адміністративний суд; 
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13) Дніпропетровський апеляційний господарський суд; 
14) Апеляційний суд Полтавської області; 
15) Рівненський апеляційний господарський суд; 
16) Апеляційний суд Херсонської області; 
17) Апеляційний суд Вінницької області. 

Унаслідок взаємодії загальна інформаційна відкритість зросла 
на 6,55%.  

За результатами проведеного моніторингу 2 жовтня 2015 року 
Рада суддів України ухвалила рішення № 111 «Про організацію 
спільних заходів з Інститутом розвитку регіональної преси щодо 
розробки «Методології наповнення офіційних веб-сайтів судів» з метою 
їх стандартизації та уніфікації. 

28 грудня 2015 року відбулася робоча зустріч між 
представниками прес-служби «Судової влади» та ДП «Інформаційні 
судові системи» та експертами Інституту розвитку регіональної преси 
за участі провідного спеціаліста з розробки веб-сайтів. Результатом цієї 
зустрічі стала домовленість про подальшу співпрацю щодо розробки 
стандарту інформаційного наповнення веб-порталу «Судова влада 
України». 

 

Збільшення інформаційної відкритості внаслідок взаємодії з 
експертами, 2015р. 
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Лідерами рейтингу інформаційної відкритості офіційних веб-
сайтів судів вищого та апеляційного рівнів стали: 

I. Вінницький апеляційний адміністративний суд з 
показником відкритості 60,98%,  

II. Апеляційний суд Житомирської області з показником 
відкритості 55,83%, 

III. Харківський апеляційний господарський суд з 
показником відкритості 54,71%. 

На офіційній веб-сторінці Вінницького апеляційного 
адміністративного суду найкраще представлена загальна інформація 
про суд, включаючи повноваження суду та відомості про керівництво з 
показником 89,42%. Майже всі показники по групам параметрів 
перевищують 50%, крім інформації про державні закупівлі – 3,08%, та 
бюджет – 20%. Як ми вже зазначали, зазначена категорія інформація 
практично відсутня на всіх веб-сторінках судів. 

Представники Апеляційного суду Житомирської області брали 
дуже активну участь впродовж комунікацій та завдяки цьому додали 
багато інформації і оновили застарілу. 

Таким чином, за період комунікацій показник відкритості 
офіційної веб-сторінки суду покращився на 18,42% і зайняв друге місце 
у рейтингу. 

У період комунікацій також відзначалась висока активність 
представників Харківського апеляційного господарського суду за 
рахунок чого покращили результат моніторингового дослідження та 
офіційна веб-сторінка суду зайняла третє місце у рейтингу 
інформаційної відкритості. 

 

Таблиця 17. Рейтинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів 
судів, 2015 р. 

Рейт
инг 

Назва суду Веб-сторінка 2015
р.% 

1 Вінницький апеляційний адміністративний суд http://www.vaas.gov.ua/ 60,98 

2 Апеляційний суд Житомирської області http://zta.court.gov.ua 55,83 

3 Харківський апеляційний господарський суд http://hra.arbitr.gov.ua 54,71 

4 Донецький апеляційний господарський суд http://dna.arbitr.gov.ua 52,87 

5 Житомирський Апеляційний адміністративний 
суд 

http://apladm.zt.court.gov.
ua 

52,76 

6 Апеляційний суд Чернігівської області http://cna.court.gov.ua 51,94 
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7 Львівський апеляційний господарський суд http://lva.arbitr.gov.ua 51,67 

8 Верховний Суд України http://www.scourt.gov.ua/ 50,92 

9 Апеляційний суд Миколаївської області http://mka.court.gov.ua 50,05 

10 Вищий адміністративний суд України http://www.vasu.gov.ua/ 48,98 

11 Апеляційний суд Черкаської області http://cka.court.gov.ua 48,75 

12 Апеляційний суд Тернопільської області http://tea.court.gov.ua 48,40 

13 Апеляційний суд Вінницької області http://vna.court.gov.ua 47,59 

14 Київський апеляційний господарський суд http://kia.arbitr.gov.ua 47,19 

15 Апеляційний суд Волинської області http://vla.court.gov.ua 46,53 

16 Апеляційний суд Сумської області http://sua.court.gov.ua 46,37 

17 Апеляційний суд Івано-Франківської області http://ifa.court.gov.ua 46,23 

18 Конституційний Суд України http://www.ccu.gov.ua 46,17 

19 Апеляційний суд Херсонської області http://ksa.court.gov.ua 45,93 

20 Рівненський Апеляційний господарський суд http://rva.arbitr.gov.ua 45,64 

21 Донецький апеляційний адміністративний суд http://apladm.dn.court.go
v.ua 

43,92 

22 Апеляційний суд Полтавської області http://pla.court.gov.ua 43,69 

23 Апеляційний суд Закарпатської області http://zka.court.gov.ua 43,45 

24 Дніпропетровський апеляційний 
господарський суд 

http://dpa.arbitr.gov.ua/ 43,16 

25 Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 

http://sc.gov.ua/ 42,98 

26 Апеляційний суд Запорізької області http://zpa.court.gov.ua 42,73 

27 Апеляційний суд Рівненської області http://rva.court.gov.ua 42,61 

28 Київський апеляційний адміністративний суд http://apladm.ki.court.gov.
ua 

42,28 

29 Апеляційний суд Дніпропетровської області http://dpa.court.gov.ua 41,08 

30 Апеляційний суд Дніпропетровської області 
(Кривий Ріг) 

http://dpkra.court.gov.ua 40,53 

31 Дніпропетровський апеляційний 
адміністративний суд 

http://apladm.dp.court.go
v.ua 

40,29 

32 Одеський апеляційний адміністративний суд http://apladm.od.court.gov
.ua 

40,20 

33 Апеляційний суд Харківської області http://hra.court.gov.ua 39,69 
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34 Апеляційний суд Львівської області http://lva.court.gov.ua 39,58 

35 Апеляційний суд Луганської області http://lga.court.gov.ua 38,79 

36 Апеляційний суд Київської області http://koa.court.gov.ua 38,53 

37 Одеський апеляційний господарський суд http://oda.arbitr.gov.ua 38,15 

38 Апеляційний суд Хмельницької області http://kma.court.gov.ua 37,86 

39 Апеляційний суд Донецької області (у м. 
Артемівськ) 

http://dna.court.gov.ua 36,76 

40 Апеляційний суд Чернівецької області http://cva.court.gov.ua 36,64 

41 Апеляційний суд м. Києва http://kia.court.gov.ua 36,29 

42 Апеляційний суд Одеської області http://oda.court.gov.ua 35,8 

43 Апеляційний суд Кіровоградської області http://kra.court.gov.ua 35,57 

44 Львівський апеляційний адміністративний суд http://apladm.lv.court.gov.
ua 

35,16 

45 Вищий господарський суд України http://vgsu.arbitr.gov.ua/ 33,03 

46 Апеляційний суд Донецької області  
(у м. Маріуполь) 

http://dnma.court.gov.ua 31,46 

47 Харківський апеляційний адміністративний 
суд  

http://khaas.gov.ua/ 30,19 
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Моніторинг сайтів органів влади України обласного рівня та 
м. Києва 

Для моніторингового дослідження веб-сайтів обласних 
державних адміністрацій (ОДА) 224 параметри були згруповані у такі 
блоки: 

1. Загальна інформація про ОДА, включаючи контактну та 
відомості про керівництво; 

2. Структура ОДА, а саме про територіальні підрозділи, про 
районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації 
(РДА), консультативні та дорадчі органи, а також про підприємства і 
установи, організації, що належать до сфери управління ОДА; 

3. Відомості про діяльність ОДА; 
4. Нормативно-правові акти з питань, що належать до 

компетенції ОДА; 
5. Відомості про діяльність ОДА по забезпеченню прав, свобод і 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а саме про роботу зі 
зверненнями фізичних і юридичних осіб із загальних питань, 
включаючи запити про надання інформації та адміністративні послуги; 

6. Інформація про закупівлю товарів, робіт, послуг за бюджетні 
кошти; 

7. Кадрове забезпечення; 
8. Бюджет. Фінанси; 
9. Критерії зручності сприйняття інформації. 
Загальний показник інформаційної відкритості офіційних веб-

сайтів обласних державних адміністрацій до комунікацій становив 
43%. Однак в період комунікацій відмічалась дуже низька активність 
представників ОДА та приріст становив лише 1%. 

Таким чином, загальний показник у 2015 році становив 44%. 
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Рівень відкритості інформації офіційних сайтів ОДА із суспільно-
важливих параметрів, 2015 р. 

 

 

Рейтинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів ОДА України 

Рейти
нг Назва Веб-сайт 

% 
відкритості 

1 Полтавська ОДА http://www.adm-pl.gov.ua/  68,60 

2 Дніпропетровська ОДА http://www.adm.dp.gov.ua/  66,34 

3 Рівненська ОДА http://www.rv.gov.ua  60,72 

4 Закарпатська ОДА http://www.carpathia.gov.ua/  60,51 

5 Запорізька ОДА http://www.zoda.gov.ua/  54,89 

6 
Київська міська державна 
адміністрація http://kievcity.gov.ua/  54,53 

7 Черкаська ОДА http://ck-oda.gov.ua/  54,33 

8 Івано-Франківська ОДА http://www.if.gov.ua/  51,56 

9 Харківська ОДА http://www.kharkivoda.gov.ua/  50,06 

10 Львівська ОДА http://loda.gov.ua/  49,88 

11 Вінницька ОДА www.vin.gov.ua/  46,98 
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12 Чернігівська ОДА http://cg.gov.ua/  42,15 

13 Сумська ОДА http://sm.gov.ua  39,56 

14 Миколаївська ОДА http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/  39,32 

15 Кіровоградська ОДА http://kr-admin.gov.ua  38,36 

16 Донецька ОВЦА http://donoda.gov.ua  38,02 

17 Луганська ОВЦА https://www.facebook.com/odalug  36,72 

18 Житомирська ОДА http://oda.zt.gov.ua/  35,86 

19 Київська ОДА http://www.kyiv-obl.gov.ua/  34,05 

20 Одеська ОДА http://oda.odessa.gov.ua/  33,77 

21 Херсонська ОДА http://www.khoda.gov.ua/  32,19 

22 Волинська ОДА http://voladm.gov.ua/  27,83 

23 Тернопільська ОДА http://www.oda.te.gov.ua/  26,69 

24 Хмельницька ОДА http://www.adm.km.ua/  25,65 

25 Чернівецька ОДА http://www.oda.cv.ua/  24,95 

Для Моніторингу обласних рад було виділено 164 параметри, 118 
з яких змістовні, 41 – технічні та 5 параметрів, які стосуються 
негативного контенту та згруповані у такі блоки: 

1. Загальна інформація про обласну Київську міську раду, 
включаючи контактну інформацію, про керівництво і про депутатів 
ради та склад Президії 

2. Структура апарату ради: відомості про структурні 
підрозділи  ради, відомості про консультативні та дорадчі органи  ради, 
включаючи громадські, відомості про підприємства, установи, 
організації, що належать до сфери управління ради 

3. Відомості про державні інформаційні системи, що 
перебувають у віданні ради 

4. Відомості про діяльність ради у в сфері своєї основної 
компетенції 

5. Нормативно-правові акти з питань, що належать до 
компетенції ради 

6. Відомості про діяльність ради по забезпеченню прав, свобод 
і законних інтересів фізичних і юридичних осіб 

7. Інформація про закупівлю товарів, робіт, послуг за бюджетні 
кошти 

8. Кадрове забезпечення 
9. Фінанси. Бюджет 
10. Критерії зручності сприйняття інформації. 
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Загальний рівень інформаційної відкритості офіційних веб-
сайтів обласних рад України у 2015 році складає лише 34%. 

Більшість інформації, а саме 66% є закритою. Що не відповідає 
вимогам чинного законодавства та ускладнює комунікації між владою 
та громадянами. 

Під час взаємодії представники обласних рад не дуже активну 
участь брали в комунікаціях та загальний показник відкритості за цей 
період підвищився лише на 0,79%, що становить менше навіть одного 
відсотка.  

Можна відзначити високу активність представників 
Хмельницької обласної ради. Рівень інформаційної відкритості за 
період комунікацій покращився на 14,57%. 

Також у період комунікацій працювали над своїми веб-сайтами 
Львівська та Харківська обласні ради, які на незначний відсоток 
покращили свій показник. Але саме завдяки активній роботі показник 
відкритості Харківської обласної ради перевищив 50% та веб-сайт посів 
третє місце у списку рейтингу з показником 51,34%. 

Друге місце зайняв веб-сайт Полтавської обласної ради з 
показником відкритості 53,26%. 

Лідером рейтингу (перше місце) став веб-сайт Львівської 
обласної ради з показником інформаційної відкритості 53,29%. 

Кількість офіційних веб-сайтів обласних рад, рівень відкритості 
яких становить більше 50% становить лише 3, та 22 веб-сайти мають 
інформаційну відкритість менше 50%.  

Рівень відкритості інформації офіційних сайтів обласних рад  
за суспільно-важливими параметрами, 

2015р.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Інформація про витрачання бюджетних 
коштів та володіння, користування , …

Проекти рішень ради

Відомості про заходи щодо попередження 
чи ліквідації надзвичайних подій в сфері …

Система обліку публічної інформації

Декларації  про доходи (відомості з 
декларацій) керівника  ради та його …

Повноваження, делеговані місцевим 
державним адмінстраціям

19,68%

52,31%

1,80%

26,94%

31,13%

16,69%
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Вище представлена таблиця інформаційної відкритості за 
суспільно важливими параметрами. На дуже низькому рівні, а саме 
1,8%, відомості про заходи щодо попередження чи ліквідації 
надзвичайних подій у сфері компетенції ради, це свідчить про те, що 
така інформація майже відсутня на офіційних веб-сайтах обласних рад 
України. 

Інші параметри також не перевищують навіть 50%, лише 
відомості про проекти рішень ради представлені наполовину.  

Загальний рейтинг свідчить про те, що треба удосконалювати 
офіційні веб-сайти для подальшого розвитку електронного 
врядування. 

 
Загальний рейтинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів 

обласних рад, 2015р. 

Рейти
нг 

Назва 
Веб-сайт 

% 
відкритості 

1 Львівська обл. рада http://www.oblrada.lviv.ua/ 53,29% 

2 Полтавська обл. рада http://oblrada.pl.ua/ 53,26% 

3 Харківська обл. рада http://www.oblrada.kharkov.ua/ 51,34% 

4 Черкаська обл. рада http://www.oblradack.gov.ua/ 46,14% 

5 Рівненська обл. рада http://oblrada.rv.ua/ 45,68% 

6 
Чернігівська обл. рада http://www.chernihiv-

oblrada.gov.ua/ 
44,69% 

7 Житомирська обл. рада http://zt.gov.ua/ 41,85% 

8 Вінницька обл. рада http://www.vinrada.gov.ua 40,54% 

9 Волинська обл. рада http://volynrada.gov.ua/ 36,72% 

10 
Дніпропетровська обл. 
рада 

http://oblrada.dp.ua/ 36,51% 

11 Хмельницька обл. рада http://oblrada.km.ua/ 36,47% 

12 Закарпатська обл. рада http://zakarpat-rada.gov.ua/ 36,24% 

13 Київська міська рада http://kmr.gov.ua/ 35,66% 

14 Одеська обл. рада http://oblrada.odessa.gov.ua/ 33,87% 

15 Запорізька обл. рада http://www.rada.zp.ua/ 33,17% 

16 Сумська обл. рада http://sorada.gov.ua/ 30,06% 

17 Донецька обл. рада http://sovet.donbass.com 29,08% 

18 
Кіровоградська обл. рада http://www.oblrada.kirovograd.ua/ 28,20% 
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19 
Івано-Франківська обл. 
рада 

http://www.orada.if.ua/ 27,15% 

20 
Тернопільська обл. рада http://www.obl-rada.te.ua/ 24,58% 

21 Київська обл. рада http://kor.gov.ua/ 23,14% 

22 Чернівецька обл. рада http://oblrada.cv.ua/ 23,10% 

23 Миколаївська обл. рада http://www.oblrada.mk.ua/ 22,79% 

24 Херсонська обл. рада http://www.oblrada.ks.ua/ 21,01% 

 

1.3. Аналіз законодавчого врегулювання права на доступ до 
публічної інформації  

1.3.1. Законотворчість з метою посилення гарантій права 
на доступ до публічної інформації 

З часу прийняття Закону № 2939 до нього тричі вносились 
зміни. Зокрема, 27 березня 2014 року було прийнято Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», який усунув низку суперечностей та 
прогалин законодавчих актів, чим підсилив гарантії права на доступ до 
публічної інформації в різних сферах. 

Однак подальша практика застосування Закону засвідчила 
наявність інших проблем, які неможливо (або надмірно складно) 
вирішити шляхом тлумачення Закону про доступ до публічної 
інформації чи внесення змін до інших законів і які потребують 
корегування самого Закону. Ці питання можна умовно поділити на 
групи: 1) питання, пов’язані з необхідністю удосконалення окремих 
положень Закону № 2939 (усунення окремих недоліків); 2) питання 
щодо утворення незалежного органу нагляду за дотриманням права на 
доступ до публічної інформації; 3) питання щодо вдосконалення 
порядку притягнення до відповідальності за порушення права на 
доступ до інформації. 

Необхідність удосконалення окремих положень Закону                
№ 2939 

1. Необхідно удосконалити законодавче визначення поняття 
публічна інформація. Законодавче визначення вказує, що публічною 
інформацією є вся інформація, яка наявна у суб’єкта владних 
повноважень, незалежно від автора цієї інформації та способу 
потрапляння її у володіння суб’єкта владних повноважень. На це вказує 
словосполучення «або яка знаходиться у володінні суб’єкта владних 
повноважень», що за своїм змістом охоплює всю інформацію: що була 
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створена суб’єктом владних повноважень, що була ним отримана як 
при виконанні ним своїх обов’язків, так і незалежно від них, а також ту, 
що не була отримана суб’єктом владних повноважень у вигляді вхідної 
кореспонденції від інших осіб, але наявна у його володінні. Так, 
наприклад, мова іде про інформацію, що міститься в документах 
суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрішньовідомчу 
службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації. Відповідно 
вся інформація, яка є у суб’єкта владних повноважень, є публічною 
інформацією. 

Однак з огляду на техніко-юридичні недоліки, які допущені 
законодавцем у тексті визначення публічної інформації, призвели до 
появи неоднозначної практики його тлумачення. Так, непоодинокими є 
випадки відмови суб’єктами владних повноважень у доступі до 
інформації у зв’язку з тим, що запитувана інформація не створена 
суб’єктом владних повноважень під час виконання своїх обов’язків. 
Аналіз судових рішень також вказує на тенденцію підтримання такої 
практики в деяких справах судами при вирішенні відповідних спорів.  

З огляду на принципову важливість чіткого розуміння, що є 
публічною інформацією, для ефективної практики реалізації права на 
доступ до публічної інформації вбачається за необхідне внести зміни до 
положення частини першої статті 1 Закону, а саме викласти це 
положення у редакції, яка б недвозначно вказувала, що вся інформація, 
якою володіє суб'єкт владних повноважень, є публічною інформацією.  

2. Щодо безоплатного надання публічної інформації обсягом 
понад 10 сторінок особі, яка знаходиться в скрутному матеріальному 
становищі та не має можливості ознайомитись з такою інформацією у 
визначеному розпорядником місці для роботи запитувачів з 
документами чи їх копіями. Так, наприклад, позбавлені можливості 
отримати публічну інформацію особи, які відбувають покарання в 
місцях позбавлення волі та у яких немає джерела фінансового доходу. З 
огляду на вказане необхідно доповнити Закон положенням, яке б 
надавало право на безоплатне отримання публічної інформації 
вказаній категорії осіб. 

3. Щодо уточнення положення щодо службової інформації. 
Відповідно до п. 1 частини першої статті 9 Закону до службової може 
належати, зокрема, інформація, що міститься в документах суб'єктів 
владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову 
кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані 
з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням 
контрольних, наглядових функцій органами державної влади, 
процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню 
та/або прийняттю рішень. З метою уточнення  цього положення та 
усунення неоднозначного його розуміння вбачається за необхідне 
внести зміни, якими чітко передбачити, що зазначена інформація не 
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може відноситися до службової з моменту винесення відповідних актів 
на публічне обговорення або прийняття рішення з відповідного 
питання. 

4. Відповідно до частини сьомої статті 6 Закону обмеженню 
доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить 
інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається 
інформація, доступ до якої необмежений. Це положення вказує на те, 
що у разі якщо запитуваний документ містить інформацію з 
обмеженим доступом, у відповідь на інформаційний запит надається 
документ, з якого шляхом ретушування вилучено таку інформацію. Це 
положення відображає міжнародні стандарти надання публічної 
інформації, відповідно до яких, по-перше, наявність в документі 
інформації з обмеженим доступом не може бути підставою для 
закриття всього документа, по-друге, запитувач має право отримати 
першоджерело інформації, тобто саме документ (його копію), а не 
отримати інформацію з нього, яка передається запитувачу в іншому 
документі, у листі, яким надається відповідь. 

Однак нечіткість відповідного положення Закону на практиці 
призводить до недотримання вказаних стандартів. Розпорядники 
інформації відмовляють у наданні запитуваного документа, вказуючи 
на те, що в ньому є інформація з обмеженим доступом; законодавчого 
положення, яке б прямо вказувало на обов’язок вилучати закриту 
інформацію та встановлювало б спосіб такого вилучення немає; при 
цьому будь-яке вилучення інформації призводить до створення нового 
документа, що не передбачено Законом.  

З метою усунення неоднозначного розуміння вказаного 
положення та забезпечення дотримання міжнародних стандартів 
вбачається за необхідне внести зміни до частини сьомої статті 6 
Закону. Редакція цього положення має недвозначно вказувати на 
обов’язок розпорядника інформації вилучати з копії запитуваного 
документа інформацію з обмеженим доступом та надавати таку копію у 
відповідь на інформаційний запит.  

5. Документам, що містять інформацію, яка становить службову 
інформацію, присвоюється гриф "для службового користування" 
(частина друга статті 9 Закону). Однак Закон не містить положення, яке 
б регламентувало ініціативний періодичний перегляд таких 
документів розпорядником інформації на предмет наявності підстав 
для обмеження доступу до такої інформації після спливу певного часу. 
Таким чином, інформація може бути не оприлюднена тоді, як ризики її 
оприлюднення, що стали підставою для присвоєння грифу ДСК, вже 
втратили свою актуальність.  Відповідно положення статті 9 Закону 
мають чітко передбачати розумний строк перегляду документів з 
грифом ДСК на предмет дотримання сукупності вимог частини другої 
статті 6 Закону.  
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6.  Неоднозначна практика застосування положень Закону також 
виявилась щодо розгляду інформаційних запитів суб’єктами владних 
повноважень, в яких особа запитує інформацію про себе. З одного боку 
Закон містить статтю 10, яка регламентує право особи на доступ до 
інформації про неї, та, відповідно, обов’язок розпорядника інформації 
надавати таку інформацію. Однак Закон також містить положення 
частини другої статті 2, відповідно до якого цей Закон не поширюється, 
зокрема, на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються 
спеціальним законом. При цьому таким спеціальним законом щодо 
доступу до інформації про себе є Закон України «Про захист 
персональних даних». Це підтверджується тим, що Закон України «Про 
захист персональних даних» встановлює  окремі вимоги до звернення 
особи щодо доступу до інформації про себе (частина шоста статті 16), 
строк вивчення запиту на предмет його задоволення (частина п’ята 
статті 16). 

Однак на сьогодні поширеною є практика звернення запитувачів 
щодо доступу до інформації про себе на підставі Закону. Застосування 
положень Закону № 2939 до вказаних правовідносин також не 
поодиноко підтримується судами.    

Таким чином, для забезпечення належної однакової практики 
щодо цього аспекту вбачається необхідним внести відповідні зміни до 
Закону № 2939, якими чітко визначити сферу його застосування у 
контексті доступу особи до інформації про себе.   

 7. Відповідно до частини другої статті 81 Цивільного кодексу 
юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на 
юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. 
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом 
Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.  

Відповідно до частини другої статті 169 Цивільного кодексу 
територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного 
права (комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, 
навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених 
Конституцією України та законом. 

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або 
через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють 
майном, що є в комунальній власності; утворюють, реорганізовують та 
ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також 
здійснюють контроль за їх діяльністю (стаття 143 Конституції 
України).  

Створюючи юридичні особи публічного права органи державної 
влади або органи місцевого самоврядування виконують свої 
повноваження (функції), передбачені законодавством. Створені 
юридичні особи публічного права підпорядковані та підконтрольні у 
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межах встановлених законодавством їх засновникам. Відповідно 
правовий статус таких юридичних осіб вказує на те, що інформація про 
діяльність юридичних осіб публічного права до певної міри є суспільно 
необхідною і має безперешкодно надаватись запитувачам.  

З огляду на вказане вбачається, що Закон № 2939 необхідно 
доповнити положенням з метою врегулювання порядку надання 
інформації у відповідь на інформаційні запити юридичними особами 
публічного права. 

8. Відповідно до частини першої статті 9 Закону № 2939 до 
інформації ДСК може належати визначена в цьому положенні 
інформація у випадку дотримання сукупності вимог частини другої 
статті 6 Закону № 2939. Однак навіть після широкої інформаційної 
компанії Секретаріату Уповноваженого з прав людини та громадських 
організацій й наразі залишається поширеною практика використання 
переліку відомостей, що становлять службову інформацію, який 
складено більшістю суб'єктів владних повноважень, як нормативної 
підстави для обмеження доступу до інформації. Така практика 
абсолютно суперечить вимогам Закону № 2939 і призводить до 
систематичного порушення права на доступ до публічної інформації.  

Причиною поширення такої неналежної практики є положення 
частини третьої статті 9 Закону № 2939. Хоча це положення вказує 
лише на те, що такий перелік відомостей не може бути обмеженим у 
доступі, воно тлумачиться суб’єктами владних повноважень як таке, що 
надає їм право шляхом затвердження вказаного переліку самостійно 
визначати категорії відомостей, що становлять інформацію ДСК. 

З огляду на вказане вбачається за доцільне внести зміни до 
вказаного положення Закону № 2939, якими вилучити частину третю 
статті 9 Закону №2939. 

9. Відповідно до частини одинадцятої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування» проекти актів органів місцевого 
самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом 
України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків 
виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, 
передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються 
негайно після їх підготовки.  

Через доступ громадськості до проектів актів органів місцевого 
самоврядування вказане положення забезпечує участь громадськості у 
прийнятті рішень органами місцевого самоврядування. Однак справді 
неможливо виключити випадки, коли за об’єктивних обставин 
(необхідність термінового виділення коштів для усунення негативних 
наслідків певного явища, надання матеріальної допомоги на 
поховання, лікування) орган місцевого самоврядування має прийняти 
рішення в найкоротші строки. Це в свою чергу призводить до 
порушення вказаного положення в частині строків оприлюднення 
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проектів актів. З іншого боку передбачити законом вичерпний перелік 
випадків, коли орган місцевого самоврядування може прийняти 
рішення без оприлюднення його проекту відповідно до вказаного 
положення, також не можливо, оскільки негнучкість відповідного 
положення призведе до неможливості його застосування до конкретної 
ситуації з урахуванням індивідуальних обставин.  

З урахуванням вказаного вбачається за необхідне вдосконалити 
зазначене положення так, щоб у разі коли дотримання вказаного 
строку оприлюднення проектів актів призводить до порушення прав та 
інтересів людини,  рішення, які потребують термінового прийняття, 
оприлюднювались негайно після їх підготовки. 

10. У зв’язку з нечіткістю положень Закону № 2939 на практиці 
його застосування часто виникають суперечки з приводу форми 
надання запитуваної інформації. Наразі розпорядники часто у 
відповідь на інформаційний запит щодо надання копії документа 
надають інформацію з нього листом. Міжнародним стандартом при 
цьому є те, що розпорядник повинен надати доступ до інформації у 
формі, в якій просить запитувач (шляхом ознайомлення, надання 
документа чи його копії, надання даних в електронній формі, зокрема у 
формі відкритих даних, аудіо- чи відеозапису, усно тощо). Крім того, 
відповідно до частини другої статті 34 Конституції України кожен має 
право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію усно, письмово або в інший спосіб  на свій вибір. 

Відповідно для усунення неоднакової практики в цьому аспекті 
вбачається за доцільне внести зміни до Закону № 2939, якими 
передбачити, якщо розпорядник не володіє і не зобов’язаний 
відповідно до законодавства володіти інформацією у запитуваній 
формі, а переведення інформації в запитувану форму вимагає 
надмірних зусиль з його боку, він надає її у наявній формі. 

11. Ще однією проблемою, що перешкоджає належному 
дотриманню права на доступ до публічної інформації, є відсутність у 
законодавстві регламентованого порядку дій розпорядника інформації 
у разі, якщо запитувач інформації просить надати копію документа, 
доступ до якого було обмежено іншим суб’єктом шляхом присвоєння 
грифу ДСК. У такому разі розпорядники інформації завжди 
відмовляють у доступі до інформації, посилаючись на обмеження, 
встановлене іншим суб’єктом, і відсутність порядку перегляду підстав 
для такого обмеження.  

Відповідно в Законі № 2939 необхідно чітко передбачити, що у 
випадку, якщо запитується копія документа, гриф ДСК якому було 
присвоєно іншим суб’єктом владних повноважень, запит у визначені 
строки направляється за належністю такому суб’єкту.  
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Необхідність утворення незалежного органу нагляду за 
дотриманням права на доступ до публічної інформації 

Необхідність визначення або створення такого органу випливає 
із міжнародних стандартів2. Зокрема, згідно з міжнародним рейтингом 
законів про право на інформацію найбільше балів Закон №2939 не 
отримав саме у зв’язку з недосконалим механізмом позасудового 
контролю за дотриманням вказаного права. 

“Створення (визначення) державного органу контролю за 
додержанням права на доступ до інформації, що відповідатиме 
стандартам незалежності та ефективності” передбачено в Засадах 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційній 
стратегії) на 2014-2017 роки, затверджених Законом України від 14 
жовтня 2014 року № 1699-VII. Це також є частиною умов за Контрактом 
з державного будівництва, наданого Україні ЄС.  

Контролюючий орган у сфері захисту права на доступ до 
інформації повинен мати операційну та інституційну незалежність, а 
також відповідні повноваження, зокрема право видавати обов’язкові 
приписи для запобігання або усунення порушень права на доступ, 
отримувати доступ до інформації, у тому числі з обмеженим доступом. 

Як вже вказувалось вище в рамках чинного законодавства 
контролюючим органом у вказаній сфері, який найбільш відповідає 
міжнародним стандартам, є Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини.  Зокрема, це й зумовило передання Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини повноважень щодо ініціювання 
притягнення до відповідальності за порушення права на інформацію.  

Однак необхідно наголосити, що розуміючи важливість права на 
доступ до інформації в демократичному суспільстві та враховуючи 
євроінтеграційний курс розвитку України, що передбачає 
імплементацію міжнародних стандартів, зокрема, в сфері прав людини, 
вбачається за доцільне створити окремий інститут Уповноваженого в 
сфері дотримання права на доступ до інформації.      

 
Вдосконалення порядку притягнення до відповідальності за 

порушення права на доступ до інформації 
Як вже вказувалось з жовтня 2014 року Секретаріат 

уповноваженого з прав людини виконує повноваження з складення 
протоколів про адміністративну відповідальність за порушення права 

                                           
2 Див. огляд моделей наглядових органів та іноземний досвід: Тобі Мендель, Аналітичний огляд моделей 
наглядових органів у сфері доступу до інформації, січень 2014 р., Проект Ради Європи та Уряду Канади 
“Впровадження європейських стандартів в українському медіа середовищі”, доступно за адресою:  
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=115100&cat_id=108852; LauraNeuman, 
EnforcementModels: ContentandContext, 2009, 
InternationalBankforReconstructionandDevelopment/TheWorldBank, доступно за адресою: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/LNEumanATI.pdf. 
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на доступ до публічної інформації. Практика здійснення цих 
повноважень виявила низку законодавчих недоліків в положеннях 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), 
що суттєво перешкоджають забезпеченню притягнення до 
адміністративної відповідальності за правопорушення у цій сфері.  

 
До проблемних питань можна віднести наступне 

1. Відповідно до частини першої статті 15 КУпАП 
військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час 
проходження зборів, а також особи рядового і начальницького складів 
Державної кримінально-виконавчої служби України, служби 
цивільного захисту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, поліцейські несуть відповідальність за 
адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами.  

З огляду на це положення адміністративна відповідальність за 
порушення права на доступ до публічної інформації для вказаних осіб 
виключається, що негативно впливає на практику дотримання 
положень Закону № 2939 відповідними органами.  

Відповідно пропонується внести зміни в статтю 15 КУпАП, 
якими передбачити, що за порушення права на доступ до публічної 
інформації вищевказані особи несуть відповідальність за КУпАП на 
загальних підставах.  

2. Практика розгляду скарг та встановлення наявності ознак 
правопорушення засвідчила, що тримісячний строк для притягнення 
до відповідальності за порушення права на доступ до публічної 
інформації, яке в більшості випадків є не триваючим порушення, 
об’єктивно надто короткий для забезпечення невідворотності 
настання відповідальності за відповідні правопорушення.  Відповідно 
вбачається за доцільне внести зміни до КУпАП, якими передбачити 
більший строк для накладення стягнення за правопорушення у разі 
недотримання права на доступ до інформації.  

3. Обмеженість ресурсу Секретаріату Уповноваженого з прав 
людини, відсутність регіональних представництв Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини в областях негативно впливає на 
ефективність здійснення вказаних повноважень.  

З іншого боку зрозумілими є неможливість виділення належних 
коштів для створення регіональних представництв Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини в умовах економічної кризи, яка існує 
наразі в Україні.  

Виходом з такої ситуації є імплементації моделі «Омбудсман +» у 
сферу контролю за дотриманням права на доступ до публічної 
інформації. Функціонування такої моделі виправдало себе у сфері 
виконання Уповноваженим функцій національного превентивного 
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механізму (стаття 19-1 Закону України «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини»). Так, для реалізації для виконання 
функцій національного превентивного механізму Уповноважений, 
зокрема, залучає на договірних засадах (на платній або безоплатній 
основі) представників громадських організацій, експертів тощо. 
Представники громадських організацій відвідують на підставі 
окремого письмового доручення Уповноваженого місця, зазначені у 
пункті 8 статті 13 вказаного Закону, та з додержанням встановлених 
вимог можуть опитувати осіб, які перебувають у таких місцях, з метою 
отримання інформації стосовно поводження з цими особами та щодо 
умов їх тримання. Інформація з обмеженим доступом, у тому числі 
конфіденційна, одержана Уповноваженим, представниками 
громадських організацій, експертами, ученими та фахівцями, 
залученими Уповноваженим до виконання функцій національного 
превентивного механізму, під час опитування відповідних осіб 
використовується з додержанням законодавства України про 
інформацію. 

Таким чином, практика передання певних функцій 
Уповноваженого з прав людини представникам громадських 
організацій для виконання за дорученням вже існує і довела свою 
ефективність.  

Отже, з метою підвищення ефективності здійснення контролю за 
виконанням повноважень в сфері дотримання права на доступ до 
публічної інформації вбачається за необхідне внести зміни до КУпАП, 
якими передбачити, що за дорученням Уповноваженого з прав людини 
представники громадських організацій можуть складати протоколи 
про адміністративні правопорушення за скаргами осіб на порушення 
права на доступ до публічної інформації. Для забезпечення виконання 
таких доручень  необхідно також передбачити адміністративну 
відповідальність за невиконання законних вимог представників 
громадських організацій, які в таких випадках діють за дорученням 
Уповноваженого з прав людини.  

4. Іншою проблемою у вказаній сфері є дотримання вимоги 
КУпАП щодо особистого вручення протоколу про адміністративне 
правопорушення особі, в діях (бездіяльності) якої вбачаються ознаки 
правопорушення.  

Як правило такими особами є посадові особи суб’єктів владних 
повноважень, які обіймають керівні посади, і фізичний доступ до таких 
осіб є вкрай обмеженим. Це, в свою чергу, сприяє уникненню ними 
відповідальності і створює підстави для недовіри суспільства до 
ефективності захисту права на доступ до інформації. З огляду на те, що 
протокол про адміністративну відповідальність є лише актом, в якому 
фіксуються ознаки правопорушення, а не встановлюється 
відповідальність та накладається стягнення, та з огляду на природу 
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правопорушення, що в переважній більшості випадків зумовлює 
достатність письмових документів для встановлення ознак 
правопорушення, вбачається, що направлення протоколу про 
адміністративні правопорушення відповідній особі поштою за місцем 
роботи або проживання не призведе до порушення її права на захист 
або права на справедливий розгляд справи судом. В подальшому при 
розгляді протоколу судом особа матиме можливість реалізувати всі 
свої права, передбачені КУпАП, до винесення рішення про її 
відповідальність. 

 
Заходи Уповноваженого з прав людини, вжиті з метою 

усунення вищевказаних проблем 
Для вирішення цих проблем за ініціативи Уповноваженого та за 

підтримки проекту Ради Європи та Уряду Канади “Впровадження 
європейських стандартів в українському медіа середовищі” було 
створено робочу групу з розробки відповідних змін до законодавчих 
актів України. До робочої групи входили працівники Секретаріату 
Уповноваженого, експерти експертної ради при представникові 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 
представники громадськості.  

За результатами роботи цієї групи було розроблено детальну 
Концепцію законопроекту, при підготовці якої враховані міжнародні 
стандарти доступу до інформації.  

У результаті роботи робочої групи було розроблено два проекти 
Законів України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері 
доступу до публічної інформації щодо вдосконалення їх окремих 
положень» (реєстр. № 2913) та «Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення щодо посилення державного 
контролю за дотриманням права на доступ до публічної інформації, 
захист персональних даних та звернення громадян» (реєстр. № 2043а), 
які були внесені до Верховної Ради України групою народних депутатів 
20 травня 2015 року та 8 червня 2015 року відповідно.  

Однак наразі жоден із вказаних проектів законів парламентом не 
прийнято.  

 
1.3.2. Регулювання сфери доступу до публічної інформації 

підзаконними нормативно-правовими актами   
1.3.2.1. Обліку, зберігання і використання документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову 
інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, 
контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни 

Відповідно до пункту 3 Розділу ІІ Прикінцеві положення Закону 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону 
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України "Про доступ до публічної інформації" протягом шести місяців з 
дня набрання чинності цим Законом Кабінет Міністрів України був 
зобов’язаний затвердити порядок обліку, зберігання і використання 
документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять 
службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, 
контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни. Вказаний 
Закон набрав чинності 19.04.2014 року.  

Однак, незважаючи на важливість наявності регулювання 
питання обліку документів, які містять вказану інформацію, для 
дотримання права на доступ до публічної інформації відповідний 
порядок Кабінетом Міністрів України досі затверджено не було.  

У зв’язку з цим до Кабінету Міністрів України було направлено 
відповідний лист щодо необхідності якнайшвидшого вжиття заходів 
для забезпечення прийняття вказаного порядку  від 12.01.2016 року № 
1.-18/16-107. 

Наразі вищевказане питання перебуває на розгляді Кабінету 
Міністрів України.  

 
1.3.2.2 Необхідність врегулювання нових питань, які 

стосуються копіювання або друку документів, що надаються за 
запитом на інформацію 

Аналіз положень Закону щодо оплати відшкодування витрат за 
сканування документів, що надаються у відповідь на інформаційні 
запити, засвідчив наявність необхідності внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 740 «Про затвердження 
граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію». 

Так, відповідно до статті 1 Закону публічна інформація – це 
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-
яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 
виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом. 

Статтею 34 Конституції України передбачено, що кожен має 
право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. 

Згідно з частиною другою статті 7 Закону України «Про 
інформацію» ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і 
джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених 
законом.  

Частиною п’ятою статті 19 Закону, зокрема, передбачається 
можливість зазначення у запиті лише електронної адреси. Це свідчить 
про можливість обрання виключно електронної форми листування з 
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розпорядником інформації, й, відповідно, отримання запитуваних 
копій документів тільки на електронну адресу. Крім того, згідно 
положень п. 4 частини першої статті 14 Закону розпорядник інформації 
зобов’язаний визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з 
документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам 
робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, 
записувати на будь-які носії інформації тощо. При цьому Закон не 
містить положень, які б регламентували, в якій формі має надаватись 
копія запитуваного документа, відповідно й не містить жодних 
обмежень. 

Так, аналіз вказаного законодавства свідчить, що особа має 
право вибирати на власний розсуд форму копій документів, які вона 
запитує, а саме паперову чи електронну. У разі якщо переведення в 
електронну форму (сканування) не є технічно неможливим та не 
покладає на розпорядника надмірний тягар, враховуючи ресурсні 
можливості, вимога щодо надання копії документів в сканованій формі 
має бути задоволена. 

Поряд з цим Закон містить низку положень, які регламентують 
обов’язок запитувача відшкодовувати витрати за надання йому 
інформації.  

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає 
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, 
запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на 
копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається 
відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних 
норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо 
розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або 
друк, інформація надається безкоштовно (частини друга та третя 
статті 21 Закону); розпорядник інформації має право відмовити в 
задоволенні запиту, зокрема, якщо особа, яка подала запит на 
інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону 
фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком (п. 3 частини 
першої статті 22 Закону).  

Крім того, відповідно до пункту 4 Розділу VI Прикінцеві 
положення Закону Кабінет Міністрів України у двомісячний строк з дня 
набрання чинності цим Законом зобов’язаний затвердити граничні 
норми витрат на копіювання або друк, передбачені статтею 21 цього 
Закону. 

Положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 
13.07.2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на 
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 
інформацію» передбачаються плата за виготовлення копій документів, 
граничні норми витрат за копіювання або друк копій документів будь-
якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією 
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міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її 
відокремлення, приховування тощо. 

Положеннями вказаної постанови Кабінету Міністрів України не 
розрізняється вартість виготовлення паперової та сканованої копії 
документа. Однак очевидно, що витрати, які несе розпорядник на 
виготовлення сканованої копії, є меншими у порівнянні з 
виготовленням паперової копії. Щонайменше розпорядник не несе 
витрат на роздрукування копії.  

З огляду на вказане до Кабінету Міністрів України було 
направлено лист з проханням вжити заходів для внесення змін до 
вказаної постанови Кабінету Міністрів України з метою передбачення 
окремо розміру граничних витрат на сканування документів, що 
надаються електронною поштою у відповідь на інформаційний запит.  

Наразі вищевказане питання перебуває на розгляді Кабінету 
Міністрів  

1.4. Аналіз адміністративної практики  

Проблеми застосування Закону № 2939 
Нижче наводяться проблемні питання адміністративної 

практики застосування Закону № 2939, що були виявлені в результаті 
аналізу скарг осіб, які надходили до Уповноваженого з прав людини 
протягом 2015 року.  

 
Відсутність практики встановлення балансу між правом 

на приватність та правом громадськості отримати інформацію    
З метою забезпечення балансу між інтересом особи у обмеженні 

доступу до інформації про себе та правом суспільства знати суспільно-
необхідну інформацію, законами передбачено випадки, коли 
поширення персональних даних особи може здійснюватись без згоди 
особи. 

Обмеження доступу до інформації, що містить персональні дані 
та знаходиться у володінні суб’єкта владних повноважень, можливе 
лише при дотриманні сукупності вимог частини другої статті 6 Закону 
(трискладовий тест). При цьому однією з вимог трискладового тесту є 
встановлення розпорядником інформації, чи переважає шкода від 
оприлюднення такої інформації суспільний інтерес в її отриманні. 
Відповідно у самому трискладовому тесті закладено вимогу 
встановлення балансу вказаних інтересів.   

Трискладовий тест при цьому не проводиться у випадках, коли 
обмежувати доступ до інформації заборонено законодавчими 
положеннями. У таких випадках сам законодавець вирішив, що з огляду 
на специфіку інформації інтерес суспільства знати її переважає інтерес 
особи обмежити до неї доступ.  
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Наразі систематичною залишається практика неправомірних 
відмов суб’єктами владних повноважень у доступі до інформації з 
посиланням на те, що запитуваний документ містить персональні дані 
фізичних осіб. Випадки неправомірної відмови у доступі до інформації, 
що містить персональні дані,  можна поділити на два види: відмова у 
доступі до інформації, обмеження доступу до якої прямо заборонено 
законом;  відмова у доступі до передбаченої законами інформації, що 
стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з 
виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, 
посадових або службових повноважень. 

До першого виду відмов можна віднести випадки, коли всупереч 
прямій законодавчій забороні обмежувати доступ до інформації про 
особу розпорядник інформації відмовляє у її наданні, мотивуючи таку 
відмову тим, що інформація про особу є конфіденційною.  

Насамперед це стосується випадків, коли запитується 
інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, 
користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у 
тому числі копії відповідних документів, інформація про умови 
отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних 
осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або 
майно. В таких випадках розпорядники інформації або не надають 
відповідних копій документів взагалі або ж вилучають з копій 
інформацію про відповідних осіб. У разі якщо йдеться про 
оприлюднення відповідних рішень органів місцевого самоврядування, 
такі рішення оприлюднюються на сайті ради з вилученою інформацією 
про відповідних осіб.     

Така практика суперечить положенню частини п’ятої статті 6 
Закону №2939, відповідно до якого не може бути обмежено доступ до 
інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, 
користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у 
тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих 
коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та 
найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При 
дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, 
зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення 
або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам 
національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню 
злочину. 

Часто розпорядники інформації, які дають пояснення щодо 
такого роду відмов, пояснюють, що така ситуація має місце в зв’язку з 
тим, що Закон № 2939 не узгоджений із Законом України «Про захист 
персональних даних». 

Така позиція є абсолютно хибною в зв’язку із наступним.  
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Дійсно надання доступу до вказаної інформації є втручанням у 
право особи на приватність, але не є порушенням цього права, оскільки 
втручання здійснюється на підставі закону, переслідує законну мету 
та є необхідним у демократичному суспільстві.  

Частина перша статті 10 Закону України «Про захист 
персональних даних» встановлює, що використання персональних 
даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії 
щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права 
обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із 
персональними даними, що здійснюється за згодою суб’єкта 
персональних даних чи відповідно до закону. 

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про 
захист персональних даних» порядок доступу третіх осіб до 
персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника 
публічної інформації, визначається Законом України «Про доступ до 
публічної інформації». 

Таким чином, надання доступу до інформації (документів) про 
отримання та розпорядження бюджетними коштами та майном, 
прізвищ, імен, по батькові фізичних осіб, які отримали комунальне та 
державне майно в користування чи розпорядження, є обов’язковим і 
здійснюється відповідно до закону, незалежно від наявності згоди 
суб’єкта персональних даних. 

Необхідно відмітити, що саме для встановлення належної 
однакової практики вирішення відповідних запитів у березні 2014 року 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та 
Закону України "Про доступ до публічної інформації"» було внесено 
зміни, зокрема, до Закону України «Про захист персональних даних». 
Так, частину третю статті 5 вказаного Закону було доповнено 
положенням про те, що не належить до інформації з обмеженим 
доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною 
особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім 
випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації". 

Однак, незважаючи на два законодавчих положення, які прямо 
забороняють обмежувати доступ до вказаної інформації, аналіз скарг, 
які надходять до Секретаріату Уповноваженого з прав людини, 
свідчить, що систематична практика неправомірних відмов даного 
виду продовжується.  

До другого виду відмов, а саме відмов у доступі до передбаченої 
законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає 
посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого 
самоврядування, посадових або службових повноважень, відносяться 
випадки, коли обмежується доступ до інформації про освіту, стаж 
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роботи, іншої інформації, яка пов’язана з виконанням посадових 
(службових) повноважень. 

Частиною другою статті 5 Закону України «Про захист 
персональних даних» прямо передбачено, що не є конфіденційною 
інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка 
займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів 
місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Те 
саме підтверджено Конституційним Судом України у рішенні від 
20.01.2012 року № 2-рп/2012 у справі за конституційним поданням 
Жашківської районної ради Черкаської області (щодо офіційного 
тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, 
третьої статті 34 Конституції України). 

Однак, на жаль, на сьогодні абсолютно відсутня належна 
практика розгляду відповідних інформаційних запитів суб’єктами 
владних повноважень.    

Для прикладу, Жовтневий районний суд міста Харків відмовив 
надати запитувачу  інформацію про стаж роботи суддів Іванової І.В. та 
Шиянової Л.А. на посаді суддів. У відповіді на запит громадянина 
розпорядник обґрунтовував свою відмову тим, що наказом голови суду 
затверджено новий перелік документів у Жовтневому районному суді 
м. Харкова, що містять інформацію, яка становить службову 
інформацію, і згідно з цим переліком запитувана інформація належить 
до службової і, відповідно, не підлягає наданню у відповідь на запит. 

Однак така інформація не може належати до службової, оскільки 
не належить до жодної з категорій інформації, передбачених частиною 
першою статті 9 Закону, та відповідно до частини другої статті 5 
Закону України «Про захист персональних даних» запитувана 
заявником інформація про стаж роботи не може бути 
конфіденційною, оскільки стосується здійснення суддею своїх 
повноважень. 

 
Надання інформації про вільні земельні ділянки  
Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України громадяни 

України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із 
земель державної або комунальної власності. 

З метою реалізації цього права вбачається, що громадянину 
щонайменше необхідно володіти інформацією про наявність тих чи 
інших вільних земельних ділянок на території відповідної 
територіально-адміністративної одиниці.  

Однак аналіз скарг громадян до Уповноваженого з прав людини 
щодо відмови їм в доступі до такої інформації виявив, що деякі 
виконавчі органи місцевого самоврядування не володіють цієї 
інформацією, оскільки ними не були вжиті відповідні заходи для її 
створення.  
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Прикладом таких органів місцевого самоврядування є виконавчі 
комітети Вінницької міської ради та Кам’янець-Подільської міської 
ради.  

Так, запитувач звернувся до виконкому Вінницької міської ради 
з інформаційним запитом про надання інформації про усі ділянки 
комунальної форми власності у межах м. Вінниця, не надані у 
користування, що можуть бути використані під забудову, з нанесенням 
цих даних на графічні матеріали. 

У відповіді запитувачу було повідомлено про неможливість 
надання запитуваної ним інформації у зв’язку з відсутністю повних 
даних інвентаризації земель міста Вінниці, а також з огляду не те, що 
перелік таких земельних ділянок міською радою не затверджено.  

Подібна ситуація склалась з Кам’янець-Подільською міською 
радою, яка повідомила запитувача про неможливість в наданні 
інформації щодо усіх земельних ділянок комунальної власності в межах 
м. Кам’янець-Подільського, не наданих в користування, які можуть 
бути використані під забудову, у зв’язку з тим, що радою замовлено 
розроблення плану зонування міста, після затвердження якого 
запитувану інформацію буде опубліковано в засобах масової 
інформації. 

У зв’язку з цим до в. о. голови Вінницької міської ради та голови 
Кам’янець-Подільської міської ради були внесені подання 
Уповноваженого з прав людини з вимогами вжити заходів для 
створення відповідної інформації та надання її запитувачам.  

Вимоги Уповноваженого з прав людини обґрунтовувались 
наступним чином.  

Вичерпний перелік підстав для відмови в задоволенні запиту на 
інформацію визначений статтею 22 Закону. Так, пунктом 1 частини 
першої цієї статті визначено, що розпорядник інформації має право 
відмовити в задоволенні запиту у випадку, якщо він не володіє і не 
зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої 
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит. 

Повноваження виконавчих органів міських рад у сфері 
регулювання земельних відносин визначаються, зокрема, статтею 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Так, 
відповідно до частини першої цієї статті до їх відання належить 
повноваження щодо надання під забудову та для інших потреб земель, 
що перебувають у власності територіальних громад. 

Відповідно до частини п’ятої статті 24 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» уповноважені органи з питань 
містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, 
забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про 
наявність на території відповідної адміністративно-територіальної 
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одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у 
користування, що можуть бути використані під забудову, про 
наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови 
та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах. До 
моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та 
державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, 
селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні 
адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади 
зобов'язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб 
письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть 
бути використані під забудову. 

Таким чином, законодавством передбачено обов’язок 
виконавчих органів міських рад володіти запитуваною інформацією та 
надавати її у відповідь на інформаційні запити.  

Викладена позиція також підтверджується судовою практикою. 
Так, у постанові Донецького апеляційного адміністративного 

суду від 13 грудня 2011 року (справа № 2а-6127/11/0508) суд 
погодився з висновками суду першої інстанції про неправомірність 
відмови в наданні інформації про усі земельні ділянки комунальної 
форми власності у межах Калінінського, Куйбишевського та Київського 
районів м. Донецька, не наданих у користування, що можуть бути 
використані під забудову. У вказаному рішенні, посилаючись на 
вищевказане законодавство, суд дійшов висновку, що виконавчий 
комітет Донецької міської ради повинен мати перелік конкретних 
земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову, у тому 
числі й шляхом їх отримання безкоштовно у власність в порядку, 
передбаченому Земельним кодексом України.  

Відтак, такі відмови виконавчих органів міських рад у наданні 
запитуваної інформації є безпідставними і становлять порушення, 
передбачене пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону. 

Враховуючи вищезазначене, виконавчі органи міських рад, 
які досі не володіють інформацією про перелік конкретних 
земельних ділянок, що можуть бути надані безкоштовно у 
власність (користування), мають якнайшвидше вжити заходів для 
створення такої інформації.  

 
Практика тлумачення норм Закону № 2939 щодо 

зазначення в інформаційному запиті імені запитувача  
В ході здійснення парламентського контролю за дотриманням 

права на доступ до публічної інформації було виявлено неналежну 
практику відмов в наданні інформації у зв’язку з відсутністю в 
інформаційному запиті повного ім’я, прізвища та по батькові 
запитувача.  

Така практика суперечить Закону № 2939 в огляду на наступне.  
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Відповідно до Закону № 2939 публічна інформація – це  
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 
носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених 
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом. 

Публічна інформація є відкритою. крім випадків, 
встановлених законом. 

Згідно зі статтею 3 Закону № 2939 право на доступ до публічної 
інформації гарантується обов'язком розпорядників інформації 
надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, 
передбачених законом, а також максимальним спрощенням 
процедури подання запиту та отримання інформації. 

Таким чином, на розпорядника інформації покладено 
імперативний обов’язок надавати на запит будь-якої особи доступ до 
інформації відповідно до вимог закону.  

Запит на публічну інформацію повинен бути оформлений 
відповідно до статті 19 Закону. Він має містити: 

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу 
електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 
Жодних інших вимог щодо оформлення запиту на публічну 

інформацію законодавством не передбачено. Розпоряднику інформації 
забороняється вимагати від запитувача надання будь-яких інших 
додаткових відомостей чи документів. 

Дані формальні вимоги до запиту вказані для того, щоб 
розпорядник інформації мав можливість надати вказану інформацію та 
виконати обов'язки, передбачені Законом № 2939. 

Так, вимога зазначити загальний опис інформації або реквізити 
документа дає змогу розпоряднику визначити, який саме документ чи 
інформацію потрібно надати запитувачу. Вимога зазначення у запиті 
реквізитів документа спрямована на спрощення пошуку інформації 
розпорядником, проте не є обов’язковою. Запитувач має право вказати 
тільки загальний опис необхідної інформації. 

В той же час вимога зазначати у запиті ім'я (найменування) 
запитувача є для розпорядника інформативною та не впливає на 
умови виконання ним вимог Закону № 2939. Обов’язок розпорядника 
надати інформацію (документи) на запит не змінюється залежно від 
особи запитувача та зазначення у запиті його імені, якщо підстави для 
обмеження доступу до такої інформації відсутні.   
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Контактна інформація (поштова адреса чи адреса електронної 
пошти, а також номер засобу зв'язку) необхідна для того, щоб 
розпорядник інформації мав змогу надіслати запитувачу відповідь на 
актуальну адресу, а також для зворотного зв’язку із запитувачем 
(наприклад, для уточнення запитуваної інформації, повідомлення про 
відправлення відповіді тощо).  

Якщо у запиті вказано контактну інформацію, якої достатньо 
для належного виконання розпорядником свого обов’язку, а саме 
надання відповіді на запит, то встановлення особи запитувача не має 
суттєвого значення для прийняття розпорядником рішення про 
надання інформації. 

При вирішенні питання, чи надавати інформацію у відповідь на 
запит, будь-який розпорядник інформації повинен акцентувати увагу 
не на особі запитувача чи обставинах його життя, а виходити із 
презумпції, що така інформація розкривається необмеженому колу 
осіб. 

Більше того, законодавством у сфері доступу до публічної 
інформації не передбачено обов’язку розпорядника інформації 
ідентифікувати особу запитувача. Тобто запитувачу не потрібно 
додавати до запиту документи, що посвідчують особу (копію паспорта, 
ідентифікаційного коду), а розпорядник інформації не здійснює 
жодних дій з перевірки особи запитувача, наприклад, звірення підпису 
із зразком, надсилання уточнюючих запитань тощо. Тобто запитувач 
може вказати будь-яке ПІБ і розпорядник не може і не повинен його 
перевіряти. 

 
Порядок відшкодування витрат на виготовлення копій 

документів  
У багатьох скаргах осіб, які надходили у 2015 році до 

Уповноваженого з прав людини, порушувалось питання щодо порядку 
надання розпорядником інформації перших 10-ти сторінок копії 
запитуваного документа безкоштовно. Дійсно розгляд відповідних 
скарг виявив відсутність однозначного розуміння розпорядниками 
інформації вимог Закону № 2939 цього аспекту.  

Так, наприклад, під час моніторингового візиту до Харківської 
міської ради було проаналізовано Порядок розгляду запитів на 
публічну інформацію в Харківській міській раді і її виконавчих органах, 
затверджений рішенням виконавчого комітету Харківської міської 
ради від 10.06.2015 року №337. Відповідно до пункту 8.16.1  Порядку 
плата за друк (копіювання) документів, що надаються за запитом, 
стягується, починаючи з першої сторінки.  

Вказане положення не відповідає вимогам статті 21 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». Так, Конституційний Суд 
України щодо необхідності в офіційному тлумаченні частини першої 
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статті 21 Закону у системному зв'язку з частиною другою цієї статті в 
аспекті питання, чи гарантує ця стаття безоплатне надання кожному 
перших десяти сторінок на запит, незалежно від кількості аркушів, що 
виготовляються для задоволення запиту, в ухвалі від 25.06.2013 р. № 
29-у/2013 зазначив, що положення частини другої статті 21 
Закону викладені чітко, зрозуміло і передбачають відшкодування 
запитувачем фактичних витрат на копіювання та друк документів 
понад встановлену Законом кількість сторінок, а тому не потребують 
офіційної інтерпретації. 

З метою становлення належної практики застосування Закону № 
2939 щодо цього питання було надано роз’яснення, що базувалось на 
наступному аналізі законодавчих положень.     

Відповідно до частин першої та другої статті 21 інформація на 
запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на 
інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш 
як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні 
витрати на копіювання та друк. 

Таким чином, якщо задоволення запиту на інформацію 
передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 
сторінок, запитувач зобов’язаний оплатити витрати, пов’язані з 
копіюванням документів. 

Питання щодо надання розпорядником інформації перших 10-ти 
сторінок документа (частини інформації) безкоштовно одночасно з 
повідомленням запитувача про необхідність відшкодування витрат або 
повідомленням про відмову в задоволенні запиту у зв’язку з 
невідшкодуванням відповідних витрат прямо Законом №2939 та 
іншими чинними нормативно-правовими актами не врегульовано. 

Однак, враховуючи міжнародно-правові стандарти у сфері 
доступу до публічної інформації, вбачається, що належною практикою є 
надання за вимогою запитувача перших 10 сторінок безкоштовно 
одночасно з повідомленням про необхідність відшкодування витрат на 
виготовлення копій решти документів.   

 
Добирання інформації із декількох документів у відповідь на 

запит  
Непоодинокою є практика відмови суб’єктами владних 

повноважень в наданні інформації у зв’язку з відсутністю запитуваної 
інформації в узагальненому та систематизованому вигляді.  

Так, наприклад, рішенням виконавчого комітету Харківської 
міської ради від 10.06.2015 року № 337 було затвердженого Порядок 
розгляду запитів на публічну інформацію в Харківській міській раді і її 
виконавчих органах. 

Пунктом 8.14 вказаного Порядку передбачено можливість 
відмови розпорядником інформації у наданні запитувачу інформації у 
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зв’язку з тим, що Харківська міська рада не володіє документом, в 
якому запитувана інформація містилася б в узагальненому та 
систематизованому вигляді. 

 Однак вказане положення не відповідає статтям 1 та 22 
Закону, в яких визначено поняття публічної інформації та вичерпний 
перелік підстав для відмови розпорядником інформації у задоволенні 
запиту. Крім того, посилання на те, що задоволення інформаційних 
запитів вимагає створення нової інформації, є необґрунтованим, 
оскільки йдеться лише про пошук вже існуючих відомостей серед 
наявних документів та їх механічне зведення для надання. Саме по собі 
механічне компілювання інформації, тобто виокремлення її з наявних 
документів та перенесення в новий документ, не може вважатись 
створенням нової інформації. 

Відтак, розпорядникам інформації необхідно враховувати у 
своїй практиці, що добирання інформації із декількох документів 
не можна вважати створенням інформації, а тому отримана у такий 
спосіб інформація може бути предметом відносин із доступу до 
публічної інформації. Крім того, у розпорядника інформації є 
можливість надати у відповідь копії відповідних документів, у 
яких міститься запитувана інформація, і не здійснювати окреме 
добирання інформації для надання. 

 
Сфера застосування Закону № 2939  
Як свідчить практика розгляду скарг осіб на порушення права на 

доступ до публічної інформації, досі залишається неоднозначним 
розуміння сфери застосування Закону № 2939.  

Найбільш поширеним порушенням в цьому контексті є розгляд 
розпорядниками інформації запитів на інформацію в порядку Закону 
України «Про звернення громадян».  

Так, наприклад, поширеною є практика, що доступ особи до 
матеріалів, зібраних та створених суб’єктом владних повноважень 
під час розгляду її звернення, регулюється Законом України «Про 
звернення громадян».  

У зв’язку з такою практикою розпорядникам інформації 
необхідно звернути увагу на наступне. 

Відповідно до частини другої та третьої статті 34 Конституції 
України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій 
вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або 
для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 
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Згідно із Законом України «Про інформацію» ніхто не може 
обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, 
за винятком випадків, передбачених законом (частина друга статті 7). 

Відповідно до Конституції України і Закону України «Про 
інформацію» особі гарантується право на вибір способу, форм і джерел 
отримання інформації. Таке право може бути обмежене законом в 
визначених статтею 34 Конституції України інтересах.  

Частина перша статті 3 Закону України «Про звернення 
громадян» визначає звернення громадян як викладені в письмовій або 
усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 18 Закону України «Про 
звернення громадян» громадянин, який звернувся із заявою чи 
скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 
об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має 
право, зокрема, знайомитися з матеріалами перевірки. Відповідно до 
частини першої статті 19 Закону України «Про звернення громадян» 
органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, 
установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання 
громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові 
особи в межах своїх повноважень зобов'язані, зокрема, у разі прийняття 
рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної 
інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану 
постанову. 

Відповідно до академічного тлумачного словника української 
мови3 «знайомитись» означає одержувати відомості про що-небудь, 
набувати знання, досвід у чомусь. Відповідно ці положення Закону 
України «Про звернення громадян» вказують на те, що інформація, 
зібрана в процесі розгляду звернення особи, не може бути обмежена в 
доступі для цієї особи, крім випадків, коли прийнято відповідне 
рішення про обмеження такого доступу.  Вбачається, що Закон України 
«Про звернення громадян» не врегульовує порядок отримання 
відповідних матеріалів для ознайомлення, способу отримання 
відповідної інформації. Не містить він й положень, які б обмежували 
право особи отримати такі матеріали в спосіб на власний вибір. 

Відповідно до статті 2 Закону № 2939 сфера дії цього Закону не 
поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які 
регулюються спеціальним законом про звернення. 

З огляду на вказане вбачається, що оскільки відносини щодо 
способу, порядку отримання інформації, зібраної в процесі розгляду 
звернення особи, Законом України «Про звернення громадян» не 
врегульовується, на ці відносини поширюються норми Закону №2939. 

                                           
3 http://sum.in.ua/s/oznajomljuvatysja 
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Трискладовий тест та переліки відомостей, що становлять 

службову інформацію 
Частина друга статті 6 Закону чітко вказує, що обмеження 

доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при 
дотриманні сукупності таких вимог (трискладовий тест): 

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для 
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим 
інтересам; 

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає 
суспільний інтерес в її отриманні. 

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону інформація з 
обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо 
немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, 
які існували раніше. 

Таким чином, аналіз вимог частини другої та четвертої статті 6 
Закону свідчить, що при прийнятті рішення про обмеження доступу до 
інформації розпорядник інформації має застосовувати трискладовий 
тест в кожному конкретному випадку. Єдиною підставою для 
обмеження є дотримання всіх трьох вимог тесту. 

Обґрунтування, в чому полягає дотримання вимог 
трискладового тесту в кожному випадку обмеження доступу до 
інформації, має надаватись розпорядником інформації в листі, яким 
він відмовляє у наданні запитуваної інформації. Відсутність такого 
обґрунтування становить порушення Закону № 2939, а саме 
необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 
доступом (п. 7 частини першої статті 24 Закону). 

Однак, з аналізу скарг громадян та відповідей, якими 
розпорядники інформації відмовляють запитувачам в наданні 
інформації, вбачається, що вищевказані положення частини другої 
статті 6 Закону на практиці взагалі не застосовуються. Хоча 
застосування цих положень є єдиною підставою для обмеження 
доступу до публічної інформації (пункт 2 частини першої статті 22 
Закону № 2939).  

Натомість розпорядники інформації – суб’єкти владних 
повноважень надають перевагу створенню Переліків відомостей, що 
становлять службову інформацію.  

Як вже зазначалось, вказані переліки використовуються 
суб’єктами владних повноважень як нормативна підстава для відмови в 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                          99 
 

доступі до інформації і часто містять види інформації, яка не може бути 
службовою.  

Вище вже згадувався приклад відмови Жовтневого районного 
суду міста Харків в наданні запитувачу  інформації про стаж роботи 
суддів Іванової І.В. та Шиянової Л.А. на посаді суддів з посиланням на 
Перелік документів у Жовтневому районному суді м. Харкова, що 
містять інформацію, яка становить службову інформацію.  

Суб’єктам владних повноважень необхідно враховувати, що 
включення відомостей до Переліку відомостей, що становлять 
службову інформацію, не є підставою для відмови у наданні 
інформації, а відмова у наданні інформації з посиланням виключно 
на такий перелік є безпідставною. 

 
Надання рахунку для відшкодування фактичних витрат на 

копіювання та друк запитуваних документів 
Відповідно до частини другої статті 21 Закону № 2939 у разі, 

якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення 
копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач 
зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 

Однак невизначеність в Законі № 2939 часу, коли розпорядник 
інформації має надати розрахунок для відшкодування, зумовлює 
ситуації, коли розпорядник відмовляє у наданні інформації, вказуючи 
на необхідність відшкодувати витрати, але при цьому не надає 
запитувачу ані рахунку для оплати, ані інформації про суму коштів, 
банківські реквізити для оплати.   

Така відмова вважається неправомірною з огляду на наступне.  
Інформування запитувача про необхідність оплати фактичних 

витрат передбачає не просто повідомлення розпорядником інформації 
про наявність такої необхідності оплати, але й інформування про 
розмір і спосіб внесення плати: реквізити рахунка в фінансовій 
установі, спосіб надання підтвердження внесення плати. Це 
пояснюється тим, що тільки розпоряднику інформації відомо про обсяг 
інформації, якою він володіє, та реквізити рахунку фінансової установи, 
якою він обслуговується. Без повідомлення зазначеної інформації 
запитувач позбавлений можливості виконати обов’язок оплати таких 
витрат. 

 
Ненадання інформації відповідно до Закону № 2939 

комунальними підприємствами  
З аналізу відповідної практики застосування Закону вбачається, 

що комунальні підприємства непоодиноко відмовляють в наданні 
інформації з посиланням на те, що вони не є розпорядниками 
інформації в розумінні Закону №2939.  
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Так, наприклад, начальник КП «Київський метрополітен» 
відмовив в наданні запитувачу інформації щодо витрачення 40 млн. 
грн, які надійшли до КП «Київський метрополітен» з місцевого 
бюджету, та документів, які підтверджують витрачання вказаних 
коштів, посилаючись на положення статті 13 Закону № 2939.   

У зв’язку з вказаною відмовою на підставі п. 2 частини першої 
статті 13 та частини п’ятої статті 6 Закону № 2939 до КП «Київський 
метрополітен» було внесено подання Уповноваженого з прав людини 
для поновлення права запитувача на інформацію та складено 
відповідний протокол про адміністративне правопорушення щодо 
начальника КП «Київський метрополітен».  

За результатами розгляду судами першої та другої інстанції 
вказаного протоколу про адміністративне правопорушення 
начальника КП «Київський метрополітен» було визнано винним у 
вчиненні адміністративного правопорушення у зв’язку з 
неправомірною відмовою в наданні інформації (постанову 
Апеляційного суду м. Києва від 14.08.2015 року по справі № 
33/796/945/2015).  

Крім того, комунальними підприємствами ігноруються 
положення п. 4 частини другої статті 13 Закону, згідно з якими до 
розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати 
за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, 
передбаченому Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які 
володіють, зокрема, інформацією, що становить суспільний інтерес 
(суспільно необхідною інформацією). 

Така неналежна практика застосування Закону комунальними 
підприємствами призводить до того, що запитувачам відмовляють в 
наданні інформації, що становить суспільний інтерес, зокрема, про 
діяльність таких підприємств; структуру цін/тарифів на житлово-
комунальні послуги, використання коштів, використання вкладів та 
дотацій з бюджетів, інші витрати, та прізвища, імена, по батькові 
фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали 
бюджетні кошти або майно, тощо. 

Також така практика комунальних підприємств відмови в 
доступі до інформації позбавляє громадськість можливості 
проконтролювати належне виконання такими підприємствами 
визначених для них завдань, дотримання ними законодавства України 
та рішень відповідних органів місцевого самоврядування, належність 
розпорядження комунальним майном тощо. 

 Так, наприклад, на підставі Закону №2939 запитувач звернувся 
до Київської міської державної адміністрації із запитом щодо надання 
інформації про інвестиційний договір на будівництво Wi-Fi мережі у 
Київському метрополітені, зокрема, про: 
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- фактичні інвестиції щодо запровадження доступу до мережі 
Інтернет на території Київського метрополітену; 

- план впровадження Wi-Fi доступу на станціях метро та вагонах 
потягів; 

- фактичні надходження до бюджету міста.  
Запит запитувача було перенаправлено до КП «Київський 

метрополітен» для опрацювання. 
У відповідь на вказаний запит КП «Київський метрополітен» 

повідомило, що між Департаментом економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП 
«Київський метрополітен» та ТОВ «ФІДОМОБАЙЛ» було укладено 
відповідний інвестиційний договір про будівництво Wi-Fi мережі у 
Київському метрополітені. Однак в наданні запитуваної інформації було 
відмовлено у зв’язку з тим, що інформація, яка міститься в інвестиційному 
договорі про будівництво Wi-Fi мережі у Київському метрополітені для 
надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста, є 
конфіденційною (комерційною таємницею).  

В результаті провадження Уповноваженого з прав людини за скаргою 
заявника було встановлено наступне.  

Відповідно до пункту 1.1. Статуту КП «Київський метрополітен» 
комунальне підприємство "Київський метрополітен" (надалі - 
Підприємство) належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Києва на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів 
України від 30.06.98 N 464-Р та Київської міської державної 
адміністрації від 28.10.98 N 2155 "Про зарахування майна державного 
підприємства у комунальну власність територіальної громади м. 
Києва" і підпорядковано Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). 

Відповідно до пункту 4.5. Статуту Підприємство має право 
здійснювати інвестиційні проекти, укладати угоди, набувати 
майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати 
позивачем та відповідачем у суді.  

Відповідно до пункту 5.2. Статуту майно Підприємства є 
комунальною власністю територіальної громади м. Києва і закріплено 
за ним на праві господарського відання.  

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство 
володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за 
ним власником або уповноваженим ним органом, з обмеженням 
правомочності розпоряджання щодо окремих видів майна за згодою 
власника у випадках, передбачених законодавством України та цим 
Статутом.  

Таким чином, КП «Київський метрополітен» є комунальною 
власністю територіальної громади м. Києва. Відповідно закупка 
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підприємством будь-яких послуг чи товарів на підставі укладених договір є 
розпорядженням комунальним майном. 

Враховуючи положення частини п’ятої статті 6 Закону, інформація 
про використання бюджетних коштів, розпорядження комунальним 
майном та умови отримання цих коштів чи майна, не може бути 
конфіденційною, а надання доступу до такої інформації є обов’язковим і 
здійснюється відповідно до закону, незалежно від наявності згоди 
відповідних суб’єктів. 

Відтак, вбачається, що за своїм характером запит заявника стосується 
розпорядження комунальним майном і відповідно відмова КП «Київський 
метрополітен» у наданні заявнику запитуваної інформації є 
необґрунтованою та такою, що не відповідає вимогам Закону. 

Крім того, відмовляючи в наданні заявнику запитуваної 
інформації, КП «Київський метрополітен» не було враховано, що 
підприємством публічно оголошувалась інформація (на офіційному 
веб-сайті КП «Київський метрополітен» та на різних офіційних веб-
сайтах Інтернет видань) про те, що проект будівництва мережі Wi-Fi в 
метрополітені планувалось повністю запустити до кінця 2015 року і що 
до 10 мільйонів гривень мало бути перераховано у столичний бюджет. 

Відповідно до частини другої статті 29 Закону України «Про 
інформацію» предметом суспільного інтересу вважається інформація, 
зокрема, яка свідчить про  можливість введення громадськості в оману, 
шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності  (бездіяльності) 
фізичних або юридичних осіб тощо.  

Безперечно запитувана потерпілим інформація є предметом 
суспільного інтересу й інструментом для перевірки виконання КП 
«Київський метрополітен» своїх зобов’язань щодо будівництва мережі Wi-Fi 
в метрополітені, належності розпорядження комунальною власністю 
територіальної громади м. Києва та розкриття можливості введення 
громадськості в оману щодо цього.  

Відтак, вбачається, що запитувана потерпілим інформація щодо 
інвестиційного договору на будівництво Wi-Fi мережі у Київському 
метрополітені становить суспільний інтерес і неодноразово 
обговорювалась в засобах масової інформації.  

Це означає, що надання запитуваної інформації у відповідь на 
інформаційний запит  заявника не залежить від наявності згоди відповідних 
суб’єктів (зокрема, ТОВ «ФІДОМОБАЙЛ»), оскільки поширення цієї 
інформації здійснюється в інтересах громадськості, суспільний інтерес якої в 
її отриманні за обставин, вказаних вище, очевидно переважає інтерес захисту 
конфіденційної інформації (комерційної таємниці), яка міститься у 
відповідному інвестиційному договорі.  

Отже, запитувана заявником інформація є суспільно необхідною і КП 
«Київський метрополітен» є її розпорядником відповідно до п. 4 частини 
другої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
(володіння інформацією, що становить суспільний інтерес).   
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З огляду на вказане існує нагальна необхідність у підвищенні рівня 
обізнаності працівників комунальних підприємств щодо вимог Закону 
№2939, що застосовні в аспекті їх діяльності.  

 
 Відмова в наданні інформації у сканованому вигляді на 

електронну пошту запитувача 
Непоодинокими випадками є відмови розпорядників інформації 

у наданні копій документів у сканованому вигляді електронною 
поштою. Крім того, такі випадки відмов було виявлено під час 
моніторингу Харківської міської ради. Так, розпорядник інформації 
відмовляв у наданні запитуваних документів, оскільки  вони 
зберігаються лише в паперовому вигляді і Законом України «Про 
доступ до публічної інформації» не вимагається від розпорядника 
здійснювати сканування.  

Вбачається, що така відмова суперечить змісту частини п’ятої 
статті 19 Закону №2939, яка передбачає можливість запитувача 
інформації у запиті зазначити лише електронну адресу для отримання 
відповіді від розпорядника інформації. При цьому згідно з частиною 
другою статті 7 Закону України «Про інформацію» ніхто не може 
обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, 
за винятком випадків, передбачених законом. В свою чергу така 
позиція Харківської міської ради суперечить пункту 8.16 Порядку 
розгляду запитів на публічну інформацію в Харківській міській раді і її 
виконавчих органах, в якому зазначено, що у разі, якщо обсяг 
запитуваної інформації складає більше  10 сторінок, інформація 
надається запитувачу, в тому числі на його електронну адресу, після 
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк. Тим самим в 
Порядку передбачено здійснення, зокрема, копіювання документів для 
їх подальшого надання запитувачу на вказану ним електронну адресу. 

 
 Ненадання запитуваної інформації на повторний 

аналогічний інформаційний запит 
Так, протягом 2015 року під час розгляду відповідних скарг було 

проаналізовано законодавство на предмет відповідності відмови 
розпорядника у задоволенні запиту з огляду на його повторність.  

Крім того, під час моніторингу Харківської міської ради було 
встановлено, що відповідно до пункту 8.20 Порядку розгляду запитів 
на публічну інформацію в Харківській міській раді і її виконавчих 
органах запити від одного і того ж запитувача одним і тим же 
розпорядником інформації повторно не розглядаються, якщо перший 
запит розглянуто і відповідь на нього надано.  

З огляду на вказане необхідно відмітити, що частина перша 
статті 22 Закону № 2939 містить вичерпний перелік підстав, за яких 
розпорядник інформації може відмовити у наданні інформації, і такої 
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підстави як повторність інформаційного запиту це положення не 
містить. Відповідно відмова розпорядника інформації в задоволенні 
інформаційного запиту в зв’язку з його повторюваністю суперечить 
вимогам Закону.       

 
Суспільно необхідна інформація 
Обмеження доступу до публічної інформації можливе лише при 

дотриманні сукупності вимог частини другої статті 6 Закону 
(трискладовий тест). При цьому однією з вимог трискладового тесту є 
встановлення розпорядником інформації, чи переважає шкода від 
оприлюднення такої інформації суспільний інтерес в її отриманні. 
Відповідно для обґрунтування відмови у доступі до інформації 
розпорядник інформації, зокрема, має визначити, чи становить 
запитувана інформація суспільний інтерес.    

Однак розгляд скарг запитувачів засвідчив, що при 
застосуванні Закону № 2939 розпорядники інформації не вдаються 
до визначення, чи є запитувана інформація суспільно необхідною. 
Відсутність навичок здійснення аналізу запитуваної інформації на 
предмет наявності суспільного інтересу до неї призводить до 
неспроможності розпорядника інформації належним чином 
застосувати трискладовий тест і, не порушуючи вимог Закону № 
2939, надати аргументовану відповідь на запит.  

Занепокоєння викликає не усвідомлення розпорядників 
інформації, що саме вони при розгляді інформаційних запитів мають 
застосовувати трискладовий тест та, відповідно, визначати, чи є 
інформація суспільно необхідною. Наприклад, в пункті 8.16.2 
Порядку розгляду запитів на публічну інформацію в Харківській 
міській раді і її виконавчих органах вказано, що належність інформації 
до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо 
інше не передбачено законом!  

З урахуванням положень частини другої статті 29 Закону 
України «Про інформацію» предметом суспільного інтересу вважається 
інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, 
територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію 
конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість 
порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі 
екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) 
фізичних або юридичних осіб тощо.  

З огляду на характер суспільно необхідної інформації 
законодавство не надає вичерпного визначення цього поняття. 
Гнучкість законодавства в цьому аспекті виправдано надає судам 
можливість визначати, чи є конкретна інформація суспільно 
необхідною, з врахуванням індивідуальних обставин справи.  
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Таким чином, оцінюючи конкретну інформацію на предмет 
наявності суспільного інтересу до неї, розпорядники інформації мають 
застосовувати певні критерії. Так, наприклад, інформація може 
вважатись суспільно необхідною, якщо її поширення сприяє:  

 1) дискусії з питань, що хвилюють суспільство чи його частину, 
необхідність роз'яснення питань, які важливі для актуальної суспільної 
дискусії; 

2)  з'ясуванню та розумінню причин, які лежать в основі рішень, 
які приймає державний орган, орган місцевого самоврядування, його 
службова чи посадова особа;  

3) посиленню підзвітності і підконтрольності влади суспільству 
загалом, у тому числі шляхом забезпечення прозорості процесу 
підготовки і прийняття владних рішень;  

4) дієвому контролю за надходженням та витрачанням 
публічних коштів, розпорядженням державним або комунальним 
майном, розподіленням соціальних благ;  

5) запобіганню розтраті, привласненню публічних коштів і 
майна, запобіганню незаконному особистому збагаченню публічних 
службовців;  

6) захисту навколишнього середовища, виявленню завданої або 
можливої шкоди екології, обізнаності суспільства про дійсний стан 
довкілля та чинники, які на нього впливають;  

7) виявленню ризиків для здоров'я людей, для громадської 
безпеки і порядку, запобігання їм та їх наслідкам;  

8) виявленню шкідливих для людини наслідків діяльності 
(бездіяльності) фізичних або юридичних осіб; 

9) інформуванню про діяльність органів публічної влади 
(державних органів, органів місцевого самоврядування), про їхні 
внутрішні правила, організацію роботи тощо;  

10) інформуванню про діяльність та поведінку публічних осіб, 
тобто осіб, які обіймають посади публічної служби та/або 
користуються публічними ресурсами, а також, у ширшому значенні, 
осіб, які відіграють певну роль у громадському житті – в політиці, 
економіці, мистецтві, соціальній сфері, спорті чи у будь-якій іншій 
сфері;  

11) викриттю недоліків у діяльності органів публічної влади, 
їхніх працівників;  

12) виявленню порушень прав людини, зловживання владою, 
корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних 
службовців, невиконання (чи неналежного, недбалого виконання) 
ними своїх обов'язків, дискримінації за будь-якою ознакою;  

13) інноваціям, науковим дослідженням;  
14) економічному розвитку, підприємницькій діяльності, 

інвестиціям;  



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                          106 
 

15) виявленню фактів введення громадськості в оману;  
Крім того, визначаючи, чи є інформація суспільно необхідною, 

розпорядникам слід враховувати: 
1) особу запитувача. Якщо інформацію запитує журналіст або 

особа, яка, користуючись сучасними засобами комунікації, створює 
площадку для суспільного обговорення важливих питань, 
систематично інформує суспільство про суспільні події,  представник 
громадської організації, це є додатковим аргументом на користь 
наявності суспільного інтересу запитуваної інформації; 

2) кількість осіб (фізичних чи юридичних), яких стосується 
запитувана інформація. Так, наприклад, інформація про структуру 
тарифу оплати комунальних послуг стосується кожного члена 
територіальної громади, на яку поширюється відповідне рішення. 
Відтак, чим більша кількість осіб, на чиї права, обов’язки та інтереси 
впливає запитувана інформація, тим більший суспільний інтерес до неї; 

3) наявність суспільної дискусії на момент отримання 
розпорядником інформації запиту (стосується актуальної дискусії, яка 
ведеться, наприклад, в засобах масової інформації, парламенті чи 
місцевій раді);  

4) час, який сплинув з моменту створення інформації/документа. 
Так, чим більше часу проходить з моменту створення 
інформації/документа, тим менше – у більшості випадків – є 
потенційна шкода в розголошенні і, відповідно, тим більша перевага 
надається розкриттю інформації; 

5) чим менша ймовірність завдання шкоди, тим більша перевага 
надається розкриттю інформації; 

6) якщо інформація стосується публічного діяча або особи, яка 
претендує на зайняття публічної посади, то це додатковий довід на 
користь розкриття інформації. Така інформація може бути обмежена в 
доступі лише через серйозні обставини та високу ймовірність завдання 
істотної шкоди. Публічними діячами  у цьому контексті можуть 
вважатись особи, які обіймають посади публічної служби (посади в 
державних органах, органах місцевого самоврядування) або 
користуються державними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє певну 
роль у суспільному житті (у галузі політики, економіки, мистецтва, 
соціальній сфері, спорті чи в будь-якій іншій галузі). Чим вищою є 
посада публічної служби, яку займає особа або на яку претендує особа, 
тим меншою є можливість обмеження доступу до інформації про неї;  

7) лише дуже серйозні доводи на користь суспільного інтересу в 
розголошенні інформації можуть переважити можливу шкоду 
інтересам захисту права на невтручання в особисте життя та захисту 
персональних даних, коли йдеться про так звані вразливі персональні 
дані (дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або 
світоглядні переконання, членство в політичних партіях та 
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професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також 
дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або 
генетичних даних). 

 
Освітні заходи в сфері доступу до публічної інформації 
За підтримки Спільної програми Ради Європи та Європейського 

Союзу «Зміцнення інформаційного  суспільства в Україні» з метою 
підвищення рівня обізнаності розпорядників інформації в сфері 
доступу до публічної інформації та відповідно встановлення належної 
правозастосовної діяльності в цій сфері органами державної влади, 
місцевого самоврядування, а також суб’єктами приватного права було 
опубліковано видання «Правові позиції Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини та судова практика щодо реалізації права 
на доступ до публічної інформації». З текстом видання можна 
ознайомитись на сайті Уповноваженого з прав людини. 

Крім того, у 2015 році за участі представників громадських 
організацій в якості експертів-тренерів працівниками Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини систематично проводились тренінги 
для представників різних категорій розпорядників інформації.  

 
Розділ 1.5. Аналіз судової практики  
 
Судова практика судів загальної юрисдикції щодо розгляду 

протоколів про адміністративні правопорушення у сфері доступу 
до публічної інформації  

Відповідно до положень КУпАП протоколи про адміністративні 
правопорушення за статтею 212-3 КУпАП (порушення права на 
інформацію та права на звернення), які складаються уповноваженими 
особи Секретаріату Уповноваженого з прав людини, направляються до 
районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, 
враховуючи територіальну підсудність, визначену чинним 
законодавством.  

Так, впродовж 2015 року уповноваженими особами Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини було складено 184 протоколи про 
адміністративне правопорушення у сфері доступу до публічної 
інформації, які в подальшому були направлені на розгляд до місцевих 
судів. 

З аналізу рішень судів, прийнятих за результатами розгляду 
відповідних протоколів про адміністративні правопорушення, були 
виявлені наступні проблемні питання, що суттєво перешкоджають 
реалізації вказаних повноважень.  

 
1. Повернення матеріалів справи (протоколу про 

адміністративне правопорушення) на доопрацювання  
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Часто, встановлюючи недоліки протоколу про адміністративне 
правопорушення, суди повертають всі матеріали справи на 
доопрацювання (дооформлення). У переважній більшості випадків 
такими недоліками є зазначення у протоколі реквізитів посвідчення, 
виданого за місцем роботи особи, щодо якої складено протокол, замість 
її паспортних даних; не зазначення в протоколі інформації, чи 
притягувалась до відповідальності відповідна особа раніше. 

Однак ані інституту повернення на доопрацювання, ані 
відповідного порядку, ані вимоги вказувати саме паспортні дані особи, 
щодо якої складено протокол, КУпАП не передбачає. Також КУпАП не 
передбачає імперативних вимог вказувати в протоколі інформацію 
щодо попередніх стягнень, накладених на особу відповідно до 
положень КУпАП. 

З огляду на вказане судова практика щодо цього аспекту 
потребує вдосконалення.  

 
2. Необхідність зазначення у протоколі про адміністративне 

правопорушення персональних даних особи, щодо якої складено протокол 
На підставі статті 256 КУпАП суди часто вимагають, щоб в 

протоколі про адміністративне правопорушення вказувались паспортні 
дані особи, щодо якої складено протокол.  

Так, наприклад, постановою від 19.01.2015 року по справі № 
490/149/15-п Центральний районний суд м. Миколаєва повернув 
уповноваженій особі Секретаріату Уповноваженого з прав людини 
складений нею протокол про адміністративне правопорушення, 
передбачене частиною третьою статті 212-3 КУпАП на дооформлення з 
наступних підстав:  

«Відповідно до ч. 1 ст. 256 КУпАП, у протоколі про адміністративне 
правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, 
ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка 
притягається до адміністративної відповідальності (у разі її 
виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; 
нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; 
прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, 
необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно 
матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. 

Під відомостями про особу, яка притягається до адміністративної 
відповідальності, що мають зазначатися у протоколі про адміністративне 
правопорушення, слід розуміти не лише її прізвище, ім'я, по батькові, місце 
роботи і посаду, а також й інші, які дають можливість ідентифікувати таку 
особу, забезпечити належне її повідомлення про місце і час розгляду справи, а 
також можливість розглянути справу і винести одне з передбачених ч. 1 ст. 
284 КУпАП рішень, яке б відповідало вимогам закону, у тому числі й постанову 
про накладення адміністративного стягнення. 
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Санкцією ч. 3 ст. 212-3 КУпАП за вчинення правопорушення 
передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на посадових осіб 
від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.   

Згідно ч. 3 ст. 299 КУпАП, постанова про накладення 
адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому 
виконанню після закінчення строку, встановленого частиною 
першою статті 307 цього Кодексу. 

Відповідно до ч. 1 ст. 308 КУпАП у разі несплати правопорушником 
штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, 
постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання 
до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, 
роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому 
законом. 

Пунктом 2 ст. 17 Закону України "Про виконавче 
провадження" постанови суддів у справах про адміністративні 
правопорушення, у випадках передбачених законом, віднесено до виконавчих 
документів. 

Враховуючи наведене вище, постанова судді про накладення 
адміністративного стягнення у вигляді штрафу має відповідати вимогам до 
виконавчих документів, передбаченим ст. 18 Закону України "Про виконавче 
провадження", у тому числі, крім іншого, у ній має бути обов'язково зазначено 
місце проживання чи перебування для фізичних осіб - боржників, 
індивідуальний ідентифікаційний номер боржника для фізичних осіб - 
платників податків або номер і серія паспорта боржника для фізичних 
осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання 
відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили 
про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті 
громадянина України. 

Відповідно такі відомості особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, мають бути обов'язково зазначені у 
протоколі чи в інших матеріалах справи про адміністративне 
правопорушення, оскільки за їх відсутності суддя позбавлений 
можливості винести постанову про накладення адміністративного 
стягнення, яка б відповідала вимогам п. 3 ст. 18 Закону України "Про 
виконавче провадження" у разі неявки особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, за викликом для розгляду 
справи.       

КУпАП прямо не передбачає винесення рішення про повернення 
справи про адміністративне правопорушення для належного 
оформлення під час підготовки справи до розгляду, однак, оскільки за 
наявності таких порушень справу не може бути розглянуто з 
додержанням зазначених вище вимог КУпАП і Закону України "Про 
виконавче провадження", її не може бути призначено до розгляду, а 
тому справа підлягає поверненню для належного оформлення до 
відповідного органу. 
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Таку ж позицію висловив Пленум Верховного Суду України у п. 
2 Постанови № 13 від 25.05.1998р. "Про практику розгляду судами справ про 
корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією" та в абз. 5 п. 
24 Постанови № 14 від 23.12.2005р. "Про практику застосування судами 
України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього 
руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні 
правопорушення на транспорті"». 

З вищевказаного вбачається, що суди вимагають внесення до 
протоколу про адміністративне правопорушення паспортних даних 
особи, щодо якої складено протокол, оскільки така інформація 
необхідна для оформлення постанови про притягнення до 
відповідальності та накладення стягнення.  

Однак необхідно відмітити, що таку інформацію суд може 
отримати від самої особи, у разі її явки в судове засідання, або 
витребувати для оформлення постанови вже після розгляду справи та 
прийняття рішення про наявність складу правопорушення у діях 
(бездіяльності) відповідної особи за місцем роботи такої особи, яке за 
загальним правилом є місцем вчинення правопорушення і вказується в 
протоколі в обов’язковому порядку.   

На досудовому етапі оформлення справи про адміністративне 
правопорушення ідентифікація особи, щодо якої складено протокол, з 
ціллю вручення їй протоколу може мати місце й за допомогою іншого 
документа, який посвідчує особу, наприклад, за посвідченням, виданим 
за місцем роботи. Вимога ж зазначення паспортних даних призводить 
до затягування розгляду адміністративної справи, оскільки у разі 
відмови особи надати для ознайомлення свій паспорт громадянина 
України, уповноважені працівники Секретаріату Уповноваженого з 
прав людини вимушені звертатись до органів державної влади з 
відповідними запитами. Відповідно направлення справи до суду 
відтерміновується до моменту отримання відповіді на такий запит. 
Таким чином, забезпечення дотримання законодавчого строку для 
накладення на винну особу стягнення у вигляді штрафу у переважній 
більшості таких випадків неможливо.  

 
3. Процедура розгляду справ про адміністративне 

правопорушення в сфері доступу до інформації судами 
Практика складення протоколів про адміністративне 

правопорушення в сфері доступу до інформації засвідчила дві основні 
проблеми в процедурі розгляду відповідних справ. По-перше, потерпілих 
часто не викликають в судові засідання, чим позбавляють їх права 
ефективно відстоювати свої інтереси під час розгляду справи. По-друге, 
за положеннями КУпАП особи, які складають протоколи про 
адміністративне правопорушення, не є учасниками розгляду справи, що 
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призводить до відсутності сторони, яка б доводила в судовому засіданні 
наявність складу адміністративного правопорушення.  

 
4. Відсутність прогнозованості вирішення справ про 

адміністративне правопорушення в сфері доступу до інформації, 
відсутність рекомендаційних роз’яснень вищого спеціалізованого суду з 
питань застосування законодавства про доступ до публічної інформації в 
судовій практиці 

Аналіз практики судових рішень, винесених за результатами 
розгляду відповідних справ, свідчить про відсутність однозначної та 
усталеної практики вирішення судами питань щодо застосування 
положень Закону № 2939.  

Так, наприклад, потерпілий звернувся до Харківського 
професійного ліцею швейного та хутрового виробництва із запитом від 
14.01.2015 р. щодо використання бюджетних коштів під час закупівлі 
продуктів харчування за 2014 р. Листами від 22.01.2015 р. та 17.02.2015 р. 
потерпілого повідомлено про необхідність оплати витрат, пов’язаних з 
копіюванням або друком, оскільки обсяг запитуваних копій документів 
перевищує 10 сторінок. Тільки 06.03.2015 р. потерпілому надіслано 
відповідний рахунок фактуру (з порушенням 5-денного строку).  

Розглянувши відповідний протокол про адміністративне 
правопорушення, суд зазначив, що станом на 02.07.2015 р. потерпілим не 
сплачено відповідні витрати, а тому ліцей правомірно відмовив у наданні 
запитуваної інформації (постанова Жовтневого районного суду м. 
Харкова від 02 липня 2015 р. (справа № 639/5501/15-п). 

У іншій подібній справі ненадання інформації розпорядником з 
посиланням на несплату запитувачем фактичних витрат на копіювання 
та друк запитуваних копій документів з одночасним неповідомленням 
запитувача про суму таких витрат та порядок їх оплати призвело до 
констатації судом наявності складу правопорушення, передбаченого 
статтею 212-3 КУпАП (рішення Апеляційного суду Київської області від 
31.08.2015 р., справа № 363/2613/15-п).  

Таку ж позицію за аналогічних обставин зайняв Харківський 
апеляційний адміністративний суд у рішенні від 28.04.2015 р. (справа № 
820/1265/15), вказавши, що посилання розпорядника інформації на 
нездійснення позивачем оплати фактичних витрат на копіювання і друк 
при виготовленні копій відповідних документів є безпідставним, а 
відмова – неправомірною, оскільки розпорядник інформації, не визначав 
розміру фактичних витрат та не повідомляв про це позивача. 

Очевидно, що неоднакова судова практика вирішення спорів щодо 
застосування положень Закону № 2939 суттєво перешкоджає 
встановленню однакової належної адміністративної практики.  

Таким чином, вбачається за необхідне забезпечити надання вищим 
спеціалізованим судом методичної допомоги судам нижчого рівня з 
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метою однакового застосування норм законодавства в сфері доступу до 
публічної інформації у судовій практиці на основі її узагальнення та 
аналізу судової статистики; надання спеціалізованим судам нижчого 
рівня рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства 
щодо вирішення відповідних справ. 

З цією метою на початку 2016 року Уповноважений з прав людини 
звернулася до Голови Вищого адміністративного суду України з 
проханням вжити заходів для забезпечення прийняття постанови 
Пленуму ВАСУ з питань застосування законодавства в сфері доступу до 
публічної інформації. При цьому було запропоновано для розгляду 
проект такої постанови. 

Інші проблеми, що виникають під час здійснення проваджень щодо 
притягнення посадової особи до адміністративної відповідальності у 
сфері доступу до публічної інформації наведено нижче в Розділі 3 цієї 
глави «щодо законодавчої сфери».  

 
Освітні заходи для суддів, що розглядають справи стосовно 

спорів у сфері доступу до публічної інформації  
 
У 2015 році за ініціативи Уповноваженого з прав людини було 

розпочато серію тренінгів для суддів адміністративних судів та 
загальної юрисдикції.  

Так, було проведено вісім тренінгів на тему «Доступ до публічної 
інформації: законодавство та практика», в яких у якості тренерів брали 
участь міжнародні експерти, зокрема, з Європейського суду з прав 
людини, судді Вищого адміністративного суду України, представники 
громадських організацій та працівники Секретаріату Уповноваженого з 
прав людини.  

З метою сприяння становленню усталеної судової практики 
вирішення справ про адміністративні правопорушення в сфері доступу 
до публічної інформації аналогічні тренінги на базі апеляційних судів 
були проведені для судів загальної юрисдикції в рамках Спільного 
проекту Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення 
інформаційного суспільства Україні». В якості тренерів брали участь 
міжнародні експерти з Європейського суду з прав людини, колишній 
інформаційний комісар Словенії, судді Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ та працівники 
Секретаріату Уповноваженого з прав людини. 

Крім того, за результатами проведених тренінгів для суддів 
адміністративних судів на початку 2015 року Вищим адміністративним 
судом України було створено робочу групу з розробки проекту 
постанови Пленуму з питань застосування судами законодавства в 
сфері доступу до публічної інформації. Членами робочої групи, зокрема, 
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були працівники Секретаріату Уповноваженого з прав людини та 
представники громадських організацій.  

Як вже вказувалось вище, за результатами роботи вказаної 
групи відповідний проект постанови Пленуму ВАСУ було внесено 
Уповноваженим з прав людини до Вищого адміністративного суду 
України для його розгляду та прийняття.  

 
 
Розділ 1.6. Рекомендації щодо вдосконалення стану 

дотримання права на доступ до публічної інформації  
 
Враховуючи загальний стан дотримання права на доступ до 

публічної інформації, вбачається за необхідне рекомендувати: 
  Верховній Раді України 
- Законодавчо врегулювати питання створення незалежного 

наглядового органу у сфері доступу до публічної інформації; 
- Забезпечити якнайшвидше прийняття проектів Законів 

України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері доступу 
до публічної інформації щодо вдосконалення їх окремих положень» 
(реєстр. № 2913) та «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення державного 
контролю за дотриманням права на доступ до публічної інформації, 
захист персональних даних та звернення громадян» (реєстр. № 2043а). 

  Вищому адміністративному суду України 
- прийняти постанову Пленуму з питань застосування 

законодавства в сфері доступу до публічної інформації; 
- включити питання щодо застосування законодавства в сфері 

доступу до публічної інформації в перелік питань, щодо яких 
здійснюється систематичне підвищення кваліфікації суддів. 

   Кабінету Міністрів України 
- Забезпечити якнайшвидше вжиття заходів для прийняття 

порядку обліку, зберігання і використання документів та інших 
матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, 
зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 
діяльності, у сфері оборони країни; 

- Забезпечити вжиття заходів для внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 740 «Про затвердження 
граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію» в частині передбачення 
окремого розміру граничних витрат на сканування документів, що 
надаються електронною поштою у відповідь на інформаційний запит. 

 Міністерствам України 
- Переглянути Переліки відомостей, що містять службову 

інформацію, з метою приведення їх у відповідність до Закону №2939. 
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- Переглянути грифи «для службового користування» та 
забезпечення належний облік службової інформації. 

- Переглянути офіційні веб-сайти та привести їх у відповідність 
до вимог статті 15 Закону. 

- Постійно проводити семінари (тренінги) з підвищення рівня 
знань працівників щодо належного застосування законодавства в сфері 
доступу до публічної інформації.    

Органам місцевого самоврядування 
- Переглянути офіційні веб-сайти та привести їх у відповідність 

до вимог статті 15 Закону.  
- Вжити заходів для створення інформації про перелік 

конкретних земельних ділянок, що можуть бути надані безкоштовно у 
власність (користування) громадянам (у разі якщо такої інформації не 
було створено). 

- Переглянути грифи «для службового користування» та 
забезпечення належний облік службової інформації.  

- Забезпечити наявність належної регламентації в Регламенті 
ради порядку: 

- розгляду інформаційних запитів, що надходять до ради; 
- забезпечення права кожного бути присутнім на відкритих 

сесіях ради; 
- оприлюднення проектів рішень ради, прийнятих рішень та 

протоколів сесій рад; 
- оприлюднення висновків і рекомендацій постійної комісії, 

протоколів її засідань; 
- оприлюднення актів органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування відповідно до Закону України "Про доступ до публічної 
інформації"; проектів актів органів місцевого самоврядування.  

- Постійно проводити семінари (тренінги) з підвищення рівня 
знань працівників щодо належного застосування законодавства у сфері 
доступу до публічної інформації.    
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-
+ 

-
+ 

-
+ 

+
- 

-
- 

Н
а один інф

ормаційний запит надано неповну відповідь 
(посилання на загальнодоступне дж

ерело). Відповідь на 1 із 3 
питань 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Бродівський 
РВ 

2 
+

+ 
+

- 
+

- 
-

- 
+

+ 
-

- 
Відповіді надані у повном

у обсязі  

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Буський РВ 

1 
+ 

- 
- 

- 
+ 

- 
Н

е надано адресу ел. пош
ти 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Галицький РВ 

2 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

-- 
+

 - 
-

- 
Н

адано відповідь на 1 питання із 3  

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Городоцький 
РВ 

2 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
-

- 
+

- 
-

+ 
Відмовлено у наданні інф

ормації у зв’язку з тим, щ
о пош

това 
скринька Росії (посилання на загальнодоступні ресурси) 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Залізничний 
РВ 

1 
 

 
 

 
 

 
Відповідь не отримано 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Л

ьвівське М
У 

2 
+

+ 
-

+ 
-

+ 
-

- 
+

- 
-

- 
Відповідь надано на 1 з 3 питань 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Л

ичаківський 
РВ 

1 
 

 
 

 
 

 
Відповідь не отримано 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
М

остиський 
РВ 

1 
+ 

- 
- 

- 
+ 

- 
 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Самбірський 
М

В 
2 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
- 

+
- 

-
- 

П
осилання на загальнодоступні дж

ерела  

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Сколівський 
РВ 

1 
+ 

- 
+ 

- 
- 

- 
Н

адано відповідь на 1 з 3 питань (відповідь надано частково) 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Сокальський 
РВ 

1 
+ 

+ 
+ 

- 
- 

- 
Н

еповна відповідь, посилання на загальнодоступні дж
ерела 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Старосамбірсь
кий РВ 

2 
+

+ 
-

+ 
-

+ 
-

- 
+

- 
-

- 
 

Н
еповна відповідь, посилання на загальнодоступні дж

ерела 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Стрийський 
М

В 
2 

+ 
+ 

+ 
+ 

- 
- 

Н
адано відповідь на 1 із 3 питань, на 1запит відповідь не 

отримано 
ГУМ

ВС України у Л
ьвівській обл. 

Трускавецьки
й М

В 
1 

+ 
+ 

+ 
- 

- 
- 

Н
адано відповідь на 1 із 3 питань (відповідь надано частково) 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Червоноградс
ький М

В 
2 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
- 

+
- 

-
- 

П
осилання на загальнодоступні дж

ерела 

ГУМ
ВС України у Л

ьвівській обл. 
Яворівський 
РВ 

2 
+

+ 
+

+ 
-

+ 
+

+ 
+

- 
-

+ 
Відмовлено у наданні інф

ормації щ
одо структури районного 

відділу 
УМ

ВС України у М
иколаївській  

обл. 
 

2 
+ 

+ 
- 

- 
+ 

- 
Н

а один запит станом
 на 20.09.2015 відповідь не отримано 



Щ
О

РІЧ
Н

А
 Д

О
П

О
ВІД

Ь У
П

О
ВН

О
ВА

Ж
ЕН

О
ГО

 З П
РА

В Л
Ю

Д
И

Н
И

  2015 
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 ГУМ

ВС України в Одеській  обл. 
 

3 
-

 + 
+ 

-
 + 

+ 

-
+ 

- 

-
- 

+ 

+
 - 

+ 

-
+ 

- 

Відмова у наданні інф
ормації про організаційну структуру 

Київського РВ м
. Одеса (надана невчасно, після додаткових 

звернень) 
УМ

ВС України у П
олтавській 

обл. 
 

3 
+ 

+ 
- 

- 
+ 

- 
Н

а два запити станом
 на 20.09.2015 відповідь не отримано 

УМ
ВС України у Рівненській  

обл. 
 

3 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
-

+ 
+

+ 
-

 - 
Н

а один запит станом
 на 20.09.2015 відповідь не отримано 

УМ
ВС України у Сум

ській  обл. 
 

2 
+ 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
Н

а один запит станом
 на 20.09.2015 відповідь не отримано, на 

другий відмовлено у наданні інф
ормації про організаційну 

структуру Сум
ського міського відділу УМ

ВС України у Сумській 
області 

УМ
ВС України у Тернопільській 

обл. 
 

2 
+

- 
+

- 
-

- 
+

- 
-

+ 
+

- 
Відмова у наданні інф

ормації про організаційну структуру 
Тернопільського міського відділу УМ

ВС України у 
Тернопільській області 

ГУМ
ВС України у Харківській  

обл. 
 

3 
+

++ 
+

+ 
+ 

-
 - + 

+
+ 

+ 

+
+ 

+ 

-
 - 

- 

 

УДАІ у Харківській  обл. 
 

1 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

- 
 

УМ
ВС України у Херсонській обл. 

 
3 

+
++ 

+
+ 

+ 

-
 - 

+ 

+
 + 

+ 

+
+ 

+ 

-
 - 

- 

 

УМ
ВС України у Хм

ельницькій 
обл. 

 
4 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

-
 - 

+
+ 

-
 + 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

-
- 

-
- 

 

УМ
ВС України у Черкаській обл. 

 
3 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
- 

Н
а два запити станом

 на 20.09.2015 відповідь не отримано 

УМ
ВС України у Чернівецькій 

обл. 
 

3 
+ 

+ 
- 

+ 
+ 

- 
Н

а два запити станом
 на 20.09.2015 відповідь не отримано 

УМ
ВС України у Чернігівській 

обл. 
 

2 
+ 

+ 
+ 

- 
+ 

- 
Н

а один запит станом
 на 20.09.2015 відповідь не отримано 
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РОЗДІЛ 2. ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

2.1. Загальна інформація щодо діяльності Управління з питань 
захисту персональних даних у 2015 році 

Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до 
свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у 
здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється 
згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для 
запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або 
для захисту прав і свобод інших осіб. Це положення закріплено в статті 8 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та гарантоване 
статтею 32 Конституції України. 

Механізм захисту права особи на приватність, зокрема, захисту 
персональних даних визначено Законом України «Про захист персональних 
даних». 

У 2015 році до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
(далі – Уповноважений) надійшло 638 звернень від громадян та юридичних 
осіб, які стосувалися реалізації права особи на захист персональних даних. 
Половина цих звернень містила прохання надати роз’яснення стосовно 
практичного застосування положень Закону України «Про захист 
персональних даних», прав суб’єктів персональних даних тощо. 

Інша частина звернень – це скарги щодо порушення законодавства про 
захист персональних даних володільцями персональних даних. У випадках, 
коли за результатами розгляду звернення підтверджувалися факти 
порушення законодавства про захист персональних даних (141 звернення), 
володільцям персональних даних направлявся припис про усунення порушень 
та недопустимості в подальшому подібних випадків.  

 

Рейтинг прав суб’єктів персональних даних, 
на порушення яких скаржилися заявники у 2015 році 

1. Доступ до власних персональних даних. 
2. Передача персональних даних третім особам. 
3. Підстави обробки персональних даних. 
4. Невідповідність обсягу персональних даних, що обробляються, визначеній меті обробки. 

Переважно скарги стосувались обробки персональних даних у 
фінансовій сфері, у сфері житлово-комунальних послуг та в мережі Інтернет. 

З метою реалізації покладеної на Уповноваженого функції контролю за 
додержанням законодавства про захист персональних даних, протягом 2015 
року працівниками Управління з питань захисту персональних даних 
Секретаріату здійснювалися перевірки органів державної влади, органів 
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місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій 
усіх форм власності. 

Так, протягом року було перевірено: 17 володільців персональних 
даних, що здійснюють їх обробку у сфері надання соціальних послуг (серед 
яких окремі департаменти та управління Міністерства соціальної політики 
України, департаменти обласних державних адміністрацій та міських рад, 
Управління праці та соціального захисту населення районних адміністрацій); 
11 володільців персональних даних, що здійснюють свою господарську 
діяльність у сфері надання телекомунікаційних та інших споживчих послуг 
(серед них: основні провайдери та надавачі інформаційно-телекомунікаційних 
послуг; компанія, що надає послуги з перевезення пасажирів, багажу та 
вантажів повітряним транспортом; одна з найбільших торгових компаній, що 
здійснює оптову й роздрібну торгівлю, та інші);10 структурних підрозділів, 
підвідомчих закладів та установ Міністерства внутрішніх справ України та 
Державної міграційної служби України (районні управління ГУМВС України в 
м. Києві та територіальні органи Державної міграційної служби України); 6 
володільців персональних даних, що здійснюють обробку з метою надання 
медичної допомоги та медичних послуг (комунальні заклади охорони 
здоров’я, Центри первинної медико-санітарної допомоги, обласні лікарні); 3 
володільця персональних даних, що здійснюють обробку персональних даних 
призовників, військовозобов’язаних, мобілізованих.  

Крім того, було здійснено перевірки 2-х загальноосвітніх навчальних 
закладів, а також перевірено 2 ОСББ та 1 ЖЕК. 

У межах зазначених перевірок здійснювався аналіз внутрішніх 
документів суб’єктів перевірок щодо організації процесів обробки 
персональних даних; встановлювалися правові підстави обробки та доступу до 
персональних даних (у тому числі співробітників володільців персональних 
даних); перевірявся стан забезпечення співробітниками зобов’язань про 
нерозголошення інформації, отриманої під час виконання своїх посадових 
обов’язків; оцінювався рівень вжитих заходів, спрямованих на забезпечення 
надійного захисту персональних даних. 

Крім цього, працівниками Управління з питань захисту персональних 
даних Секретаріату Уповноваженого здійснювалися й тематичні візити, 
спрямовані на більш детальне вивчення певної проблематики. Так, у 2015 році 
за сприянням Української Гельсінської спілки з прав людини відбулися 
моніторингові візити за напрямом «Дотримання законодавства про захист 
персональних даних внутрішньо переміщених осіб на території міста 
Харкова», у межах яких було перевірено та проаналізовано стан дотримання 
законодавства про захист персональних даних у соціальній, медичній та 
освітній сферах, а також організацію процесів обробки персональних даних 
територіальними органами Державної міграційної служби у місті Харкові. 

Спільно з працівниками Департаменту з питань реалізації 
національного превентивного механізму було здійснено 10 моніторингових 
візитів до місць, в яких особи примусово тримаються на підставі судових 
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рішень або рішень адміністративного органу відповідно до закону, серед яких: 
будинки дитини, дитячі будинки-інтернати, психоневрологічні інтернати, 
геріатричні пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та 
інвалідів, судові установи, прикордонні загони тощо. 

Відтак, усього за рік було здійснено 62 планові та позапланові 
перевірки володільців персональних даних, за результатами яких можна 
виокремити низку проблемних питань, пов’язаних з організацією процесів 
обробки персональних даних, зокрема: 

1. Відсутність або невідповідність внутрішніх положень/документів 
володільця, що регулюють процеси обробки персональних даних, вимогам 
чинного законодавства про захист персональних даних. 

Під час здійснення перевірок органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування встановлено, що внутрішня документація, яка 
регламентує процес обробки персональних даних, або відсутня або є 
застарілою та такою, що не відповідає чинному законодавству про захист 
персональних даних. Так, наприклад, внутрішні документи, що стосуються 
обробки персональних даних, (наказ/порядок/положення) містять посилання 
на статтю 9 Закону України «Про захист персональних даних» у редакції від 
01.06.2010 та покладають на володільця персональних даних обов’язок 
зареєструвати бази персональних даних, у той час, як положення Закону 
України «Про захист персональних даних» у редакції, чинній на час 
проведення перевірок (2015 рік), не передбачають такого обов’язку. 

2. Не ведеться або лише частково ведеться облік працівників, які 
мають доступ до персональних даних суб’єктів персональних даних. Окрім 
цього, не ведеться або ведеться частково (не в повному обсязі) облік операцій, 
пов’язаних з обробкою персональних даних суб’єкта та доступом до них. 

Пунктом 3.5 Типового порядку обробки персональних даних, 
затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини від 08.01.2014 №1/02-14, передбачено, що з метою захисту 
персональних даних володілець/розпорядник веде облік працівників, які 
мають доступ до персональних даних суб’єктів, визначає рівень доступу 
зазначених працівників до персональних даних суб’єктів. 

Підпунктом 3.11 пункту 3 вищезазначеного Типового порядку 
визначено, що володільцем/розпорядником зберігається інформація про: 
дату, час та джерело збирання персональних даних суб’єкта; зміну 
персональних даних; перегляд персональних даних; будь-яку передачу 
(копіювання) персональних даних суб’єкта; дату та час видалення або 
знищення персональних даних; працівника, який здійснив одну із указаних 
операцій; мету та підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або 
знищення персональних даних. 

У більшості володільців, всупереч вимогам законодавства, не ведеться 
облік працівників, які мають доступ до персональних даних суб’єктів, не 
визначені процедури збереження інформації про операції, пов’язані з 
обробкою персональних даних та доступом до них, і, відповідно, не 
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здійснюється облік таких операцій. Відтак, у разі незаконного поширення 
інформації буде надто складно або взагалі неможливо встановити, яка саме 
особа та які саме її дії призвели до незаконної обробки персональних даних. 

3) У працівників, які мають доступ до персональних даних, не 
відбирається зобов’язання не допускати розголошення у будь-який спосіб 
персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з 
виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, що 
передбачено частиною третьою статті 10 Закону України «Про захист 
персональних даних». 

4) Майже усі володільці отримують згоду на обробку персональних 
даних від працівників для реалізації прав та обов’язків у сфері трудових 
відносин. 

Дуже поширеним є явище, коли у працівників відбирається згода на 
обробку їх персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, 
забезпечення реалізації трудових відносин. 

Проте, окрема згода на обробку таких відомостей згідно з Законом 
України «Про захист персональних даних» не вимагається, так як обробка 
персональних даних працівників у сфері трудових відносин та соціального 
захисту здійснюється володільцем персональних даних на підставі дозволу, 
наданого володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для 
здійснення його повноважень (пункт 2 частини першої статті 11 Закону 
України «Про захист персональних даних). 

5) Склад та зміст персональних даних, що обробляється, в багатьох 
випадках є надмірним стосовно визначеної мети їх обробки. 

Так, у випадках, коли обробка персональних даних здійснюється на 
підставі згоди суб’єкта персональних даних, затверджена володільцем форма 
згоди зазвичай містить положення щодо безумовної згоди на обробку будь-
яких персональних даних. Однак, це не узгоджується з положеннями частини 
третьої статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» щодо 
відповідності, адекватності та ненадмірності складу і змісту персональних 
даних, що обробляються, визначеній меті їх обробки. 

6) Недотримання принципу строковості обробки/зберігання, а саме – 
обробка персональних даних здійснюється довше, ніж це необхідно для 
законних цілей, для яких вони збиралися або надалі оброблялися, що не 
відповідає вимогам частини восьмої статті 6 Закону України «Про захист 
персональних даних». 

Серед порушень законодавства про захист персональних даних 
поширеним є надмірне збереження персональних даних суб’єктів 
персональних даних, що суперечить вимогам пункту 2 частини другої статті 
15 Закону України «Про захист персональних даних» та пунктам 2.3, 2.10 
Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014№ 1/02-
14. Так, володільцями/розпорядниками персональних даних зберігаються дані 
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у формі, що дає змогу установити особу довше, ніж це необхідно з метою, 
заради якої дані були зібрані чи заради якої вони надалі обробляються. 

Наприклад, багатьма володільцями продовжується обробка 
персональних даних у формі збереження договорів про надання відповідних 
послуг (як в паперовій, так і в електронній формі) довше, ніж 3 роки після 
припинення їх дії / втрати ними чинності/ розірвання. 

За результатами перевірок суб’єктам перевірок направлялись приписи 
про усунення порушень вимог законодавства у сфері захисту персональних 
даних, виявлених під час перевірки, які повністю були виконані володільцями 
та/або розпорядниками персональних даних. 

Наприклад, Державна служба зайнятості України (Центральний апарат) 
повідомила Уповноваженого з прав людини про виконання припису та 
усунення порушення підпункту 3.11 пункту 3 Типового порядку обробки 
персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини від 08.01.2014 №1/02-14, виявленого під час перевірки. 
Зокрема, було повідомлено, що в межах спеціалізованих підсистем відбору 
даних в «Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Соціальні послуги та 
Фонд» ЄІАС «Служба зайнятості» забезпечено можливість визначення як 
користувача, що здійснював пошук у системі, так і даних щодо часу пошуку, 
склад пошукового запиту та результат такого пошуку. 

Також варто виокремити телекомунікаційну компанію ПрАТ «МТС 
Україна», у якій на виконання припису про усунення порушень вимог 
законодавства у сфері захисту персональних даних, виявлених під час 
перевірки, було видано відповідний наказ, яким визначені заходи з виконання 
припису. Так, компанією було вжито заходи з розробки та впровадження 
програмного забезпечення щодо припинення зберігання персональних даних 
в інформаційній системі компанії понад строки позовної давності (3 роки) з 
моменту припинення договірних відносин між суб’єктом персональних даних 
та володільцем (розпорядником); з трудового договору був виключений 
пункт, що передбачав отримання від працівника згоди на обробку його 
персональних даних; розпочалась процедура підготовки документів, які 
необхідно знищити у зв’язку із спливом строку позовної давності. 

Упродовж 2015 року в рамках проведення планових та позапланових 
заходів контролю за дотриманням вимог законодавства про захист 
персональних даних працівниками Управління з питань захисту персональних 
даних Секретаріату Уповноваженого було складено 3 протоколи про 
притягнення до адміністративної відповідальності: 1 протокол складено 
відповідно до частини четвертої статті 188-39 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (недодержання встановленого 
законодавством про захист персональних даних порядку захисту 
персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або 
порушення прав суб’єкта персональних даних), 2 протоколи складено 
відповідно до статті 188-40 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної 
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Ради України з прав людини або представників Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини). 

За результатами розгляду справ про адміністративне правопорушення, 
направлених до суду, двох правопорушників було визнано винними та 
притягнуто до адміністративної відповідальності. 

Окремо слід зазначити, що у зв’язку із дією мораторію на проведення 
перевірок малого та середнього бізнесу в Україні, запровадженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 №408 «Питання запровадження 
обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими 
контролюючими органами», виникають певні нерозуміння з боку суб’єктів 
перевірок правомірності проведення працівниками Управління з питань 
захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого планових заходів 
контролю за дотриманням вимог законодавства про захист персональних 
даних. З огляду на це слід зазначити, що постанова Кабінету Міністрів України 
від 13.08.2014 № 408 містить вичерпний перелік державних інспекцій та 
інших контролюючих органів, які мають отримати дозвіл Кабінету Міністрів 
України на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних 
осіб – підприємців. 

Уповноважений здійснює парламентський контроль незалежно від 
інших державних органів і посадових осіб, не належить до уповноважених 
законом органів, на які покладено завдання щодо здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Діяльність щодо поширення знань у сфері захисту персональних 
даних є одним з пріоритетів Уповноваженого у сфері захисту персональних 
даних. 

Співробітниками Управління з питань захисту персональних даних 
регулярно проводяться навчальні лекції для професійних та цільових груп з 
питань практичного застосування положень законодавства у сфері захисту 
персональних даних. 

Так, за підтримки Офісу Ради Європи в Україні в рамках реалізації 
спільної програми Європейського Союзу і Ради Європи «Зміцнення 
інформаційного суспільства в Україні» Секретаріатом Уповноваженого 
Верховної Ради України було організовано низку семінарів з питань щодо 
застосування законодавства про захист персональних даних для 
представників правоохоронної сфери, сфери охорони здоров’я та для 
адвокатів (м. Чернівці, м. Львів, м. Луцьк, м. Вінниця, м. Миколаїв). У 
зазначених семінарах взяли участь близько 800 осіб. 

Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
за підтримки Офісу Ради Європи в Україні та сприяння Українського 
Католицького Університету також реалізується проект «Школа захисту 
персональних даних», яка являє собою триденний курс для цільових груп. 
Навчання в рамках цього проекту вже пройшли представники 
телекомунікаційних компаній, банківського сектору, військовослужбовці. 
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З метою роз’яснення ключових положень законодавства про захист 
персональних даних державними органами та органами місцевого 
самоврядування налагоджена співпраця з Інститутом підвищення кваліфікації 
керівних кадрів Національної академії державного управління при 
Президентові України. Також було організовано семінар для працівників 
Державної прикордонної служби спільно з Фондом ім. Фрідріха Еберта, а також 
тренінг «Питання захисту персональних даних та реалізації права на 
приватність в Україні» для молодих спеціалістів у рамках програми «Перший 
кар’єрний крок». 

Крім того, в Управлінні з питань захисту персональних даних працює 
телефонна «Довідка з питань захисту персональних даних». Завдяки цьому 
щоденно підтримується зв’язок із суб’єктами, пов’язаними з обробкою 
персональних даних, шляхом надання роз’яснень практичного застосування 
законодавства про захист персональних даних. 

 

2.2. Проблематика практичного застосування законодавства про 
захист персональних даних. 

2.2.1.  Імплементація положень законодавства у сфері захисту 
персональних даних у законодавстві України стосовно різних сфер 
суспільного життя 

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. У зв’язку з цим особлива увага європейськими 
експертами приділяється питанням діяльності в Україні незалежного 
наглядового органу у сфері захисту персональних даних. 

Передача з 2014 року контрольних функцій у сфері захисту 
персональних даних Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини 
стала запорукою успішного виконання першої фази Плану лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України (п. 2.3.4 «Захист даних» 
Плану, у якому мова йде про «створення незалежного наглядового органу у 
сфері захисту персональних даних») та переходу до його другої фази, яка, серед 
іншого, передбачає «забезпечення ефективного функціонування незалежного 
наглядового органу з питань захисту персональних даних». 

У лютому 2015 року в Україні перебувала експертна місія Європейської 
Комісії з оцінки другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України, яка здійснює оцінку практичних 
результатів запровадження в Україні міжнародних стандартів у сфері захисту 
персональних даних. 

В рамках зазначеної місії експерти вивчали питання відповідності 
організаційної структури Секретаріату Уповноваженого цілям і функціям 
контролю за діяльністю володільців персональних даних, нагляду за 
законністю обробки персональних даних, запобігання порушенням під час 
обробки персональних даних та забезпечення захисту прав суб’єктів 
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персональних даних, а також питання забезпечення Секретаріату фінансовими 
та людськими ресурсами. 

За результатами експертної місії Європейської Комісії у 2015 році у 
п’ятій доповіді з оцінки виконання Україною Плану дій щодо лібералізації 
візового режиму експертами було відзначено, що зобов’язання України у сфері 
захисту персональних даних виконані майже у повному обсязі, і рекомендовано 
забезпечити подальше посилення інституційної спроможності Управління з 
питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого. 

У шостому остаточному звіті Європейської Комісії про виконання 
Україною Плану дій з лібералізації візового режиму було відзначено, що 
Україна задовільно виконує Закон «Про захист персональних даних» та 
забезпечує ефективне функціонування органу незалежного нагляду з питань 
захисту персональних даних. 

З огляду на такий висновок актуальним залишається питання 
імплементації положень Закону України «Про захист персональних даних» в 
законодавчі акти, що регулюють різні сфери суспільного життя. 

На підставі звернень центральних органів виконавчої влади, громадян 
та за власною ініціативою Управлінням з питань захисту персональних даних 
Секретаріату Уповноваженого постійно здійснюється аналіз нормативно-
правових актів та їх проектів, що стосуються сфери обробки персональних 
даних. 

Зокрема, протягом минулого року було опрацьовано близько 34 
проектів нормативно-правових актів: 

15 законопроектів; 
5 проектів нормативних актів Кабінету Міністрів України; 
14 проектів нормативно-правових актів державних органів. 
Практично всі проекти нормативно-правових актів потребували 

доопрацювання з метою приведення їх у відповідність до вимог статті 32 
Конституції України та Закону України «Про захист персональних даних». У 
переважній більшості авторами проектів зауваження були враховані. 

Разом з тим аналіз проектів законодавчих актів засвідчив загрозливу 
тенденцію щодо наполегливого прагнення окремих державних органів 
встановити контроль за різними аспектами життя людей. 

Так, проектом Закону України «Про внесення зміни до статті 25 
Закону України «Про захист персональних даних» (№ 2959 від 26.05.2015) 
пропонувалося внести зміни, якими дозволити обробку персональних даних 
без застосування положень Закону України «Про захист персональних даних» 
«фізичними та юридичним особами з метою сприяння Міністерству внутрішніх 
справ України, Генеральній прокуратурі України, Міністерству Оборони України, 
Державній прикордонній службі України, Службі Безпеки України, Службі 
зовнішньої розвідки України у здійсненні необхідних заходів спрямованих на 
захист державної та громадської безпеки, фінансових інтересів держави та на 
боротьбу з кримінальними правопорушеннями». 
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Тобто, фактично, такими змінами пропонувалося винести діяльність 
окремих органів державної влади за межі сфери регулювання Закону України 
«Про захист персональних даних». Таке положення створювало б загрозу 
абсолютного контролю з боку правоохоронних органів над усіма аспектами 
приватного життя громадян України, що суперечить визнаним стандартам 
захисту прав людини та захисту персональних даних, зокрема, викладених у 
таких авторитетних міжнародних документах, як Загальна декларація прав 
людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 
Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 
персональних даних, Рекомендація № R(87)15 Комітету Міністрів державам-
членам, що регулює використання персональних даних у секторі поліції. Окрім 
того, таке положення не відповідало б статті 32 Конституції України та не 
узгоджувалося б із нормами чинної редакції Закону України «Про захист 
персональних даних». 

З огляду на вищезазначені зауваження Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини Комітетом Верховної Ради України з питань 
інформатизації та зв’язку було рекомендовано Верховній Раді України 
відхилити зазначений законопроект. 

У 2015 році з метою посилення прозорості у сфері відносин власності та 
запобігання корупції було ухвалено Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері 
відносин власності з метою запобігання корупції», яким відкрито доступ до 
низки державних реєстрів, зокрема, щодо інформації про зареєстровані 
транспортні засоби в Єдиному державному реєстрі, держателем якого є 
Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру. 
Відповідно до статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» 
поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або 
уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і 
лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини. Таким чином, відкриття зазначених реєстрів та 
функціонування раніше відкритих реєстрів, що містять персональні дані, 
відповідає вимогам законодавства у сфері захисту персональних даних. 

Однак, не зайвим буде звернути увагу як законодавців, так і держателів 
державних реєстрів (які є володільцями персональних даних) на необхідність 
неухильного дотримання принципів обробки персональних даних, визначених 
міжнародним та національним законодавством, і, зокрема, щодо відповідності, 
адекватності та ненадмірності складу та змісту персональних даних стосовно 
визначеної мети їх обробки. 

26 листопада 2015 року Верховною Радою України було ухвалено нову 
редакцію Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Відповідно до 
зазначеного Закону інформація про місце проживання засновників (учасників) 
юридичної особи, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної 
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особи, засновників громадського об’єднання, профспілок, яка міститься у 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, має статус відкритої. 

У зв’язку з цим слід зауважити, що з точки зору інтересів економічного 
добробуту для громадськості є необхідною та важливою інформація не про 
місце проживання засновника (учасника) юридичної особи, кінцевого 
бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, фізичної особи – 
підприємця, засновника громадського об’єднання, профспілки, їх об’єднання, а 
про місце здійснення такими особами підприємницької та громадської 
діяльності, тобто відповідна юридична адреса. 

Однак, Закон у новій редакції лише частково враховує зауваження 
Уповноваженого до проекту Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (№ 2983 від 
02.06.2015), надіслані Комітету Верховної Ради України з питань промислової 
політики та підприємництва. 

Так, відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 9 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі стосовно фізичної 
особи – підприємця зазначається його місцезнаходження (місце проживання 
або інша адреса, за якою здійснюється з ним зв’язок). 

Разом з тим позиція Уповноваженого щодо конфіденційності місця 
проживання засновників (учасників) юридичної особи, кінцевого 
бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, засновників 
громадського об’єднання, профспілок, їх об’єднань залишилася неврахованою. 

Така інформація відповідно до статті 11 Закону України «Про 
інформацію» є конфіденційними персональними даними. Надання відкритого і 
загального доступу до інформації про місце проживання (адреси проживання) 
засновників (учасників) юридичної особи, кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів) юридичної особи, засновників громадського об’єднання, 
профспілок, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є надмірним стосовно 
визначеної мети, що не відповідає статті 6 Закону України «Про захист 
персональних даних». 

У зв’язку з цим існує необхідність розробки Міністерством юстиції 
України, яке є держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, проекту відповідних 
законодавчих змін. 

Принцип відповідності, адекватності та ненадмірності складу та змісту 
персональних даних стосовно визначеної мети їх обробки є обов’язковим і для 
реєстрів, функціонування яких не передбачає відкритий доступ. 

На розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України внесено 
законопроект «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» (№ 
2504а від 13.08.2015). Низка положень вказаного законопроекту потребує 
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приведення у відповідність до Конституції України та положень Закону 
України «Про захист персональних даних». 

Так, однією з ключових ознак законної обробки персональних даних 
(стаття 6 Закону України «Про захист персональних даних»), як уже було 
зазначено вище, є вимога до складу та змісту персональних даних, а саме, вони 
«мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно 
визначеної мети їх обробки». 

Беручи до уваги положення законодавства, що регулює відносини в сфері 
оборони, національної безпеки між державою і громадянами України у зв’язку 
з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, 
зазначений Реєстр може бути створений з метою планомірного 
комплектування Збройних сил та інших військових формувань, створених 
відповідно до законодавства держави. 

У зв’язку з цим незрозумілою є мета збору та збереження в Реєстрі 
відомостей про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших 
представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
військовозобов’язаних (призовників). 

Також викликає сумнів щодо доцільності наявності в реєстрі такої 
інформації як «відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на 
територію України». Жодним законодавчим актом не передбачено 
повноваження суб’єктів, що формуватимуть та вестимуть Реєстр (Генеральний 
штаб Збройних Сил України, військовий комісаріат, оперативні командування), 
збирати таку інформацію. Окрім того, обробка військовими органами 
інформації щодо перебування за межами України цивільного населення несе 
загрозу порушення гарантованого статтею 33 Конституції України права 
кожного, хто на законних підставах перебуває на території України, на свободу 
пересування, вільний вибір місця проживання і, зокрема, право вільно 
залишати територію України. 

Також необхідно в проекті Закону конкретизувати, яка саме інформація 
стосовно стану здоров’я зберігатиметься в Реєстрі (стаття 8 проекту Закону 
«Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних»). Відповідно до статті 
7 Закону України «Про захист персональних даних» обробка персональних 
даних про стан здоров’я віднесена до категорії чутливої та дозволяється лише 
у визначених цим Законом випадках. Зокрема, персональні дані стосовно стану 
здоров’я можуть оброблятися, у разі необхідності, з метою охорони здоров’я, 
встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування 
або надання медичних послуг за умови, що такі дані обробляються медичним 
працівником або іншою особою закладу охорони здоров’я, на якого покладено 
обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та на якого 
поширюється законодавство про лікарську таємницю. 

У зв’язку з цим доцільно в Реєстрі зберігати лише загальний висновок 
лікарів стосовно придатності до проходження військової служби та певні 
рекомендації щодо її проходження. Що стосується інформації, яка міститиме 
конкретні діагнози військовозобов’язаного (призовника), вона має зберігатися 
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в медичних установах, які проводять медичне обстеження. Доступ до такої 
інформації для інших посадових осіб має бути чітко регламентований. 

Пунктом 5 частини другої статті 12 проекту Закону «Про Єдиний 
державний реєстр військовозобов’язаних» передбачено отримання з 
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та внесення до Реєстру 
інформації про джерела отриманих доходів (відповідно до умов трудового та 
цивільно-правового договору) за останній звітний період. Законодавством не 
передбачено жодних підстав та мети отримання такої інформації органами 
ведення Реєстру. При цьому проект Закону також не містить обґрунтування 
необхідності отримання такої інформації. 

Підсумовуючи викладене, можна констатувати невідповідність статей 7, 
8 та 12 проекту Закону «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» 
вимогам статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» щодо 
відповідності, адекватності та ненадмірності персональних даних стосовно 
визначеної мети їх обробки. 

Невідповідність вимогам законодавства у сфері захисту персональних 
даних також містять положення стосовно джерел отримання інформації про 
особу. Проектом Закону (стаття 12 проекту Закону «Про Єдиний державний 
реєстр військовозобов’язаних») передбачено, що до Реєстру будуть вноситися 
відомості, надані Центральною виборчою комісією, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного 
кордону, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції 
та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших, визначених 
законодавством, категорій мігрантів, центральним органом виконавчої влади, 
що формує та веде Державний реєстр фізичних осіб – платників податків. 

Кожен із реєстрів, який ведуть зазначені державні органи, створений з 
певною метою, яка визначена у відповідних законодавчих актах, що регулює їх 
діяльність. Жоден із перелічених реєстрів не створювався з метою збору, 
використання чи передачі даних про особу для ведення військового обліку. 
Тому, надання безумовного права отримувати інформацію із зазначених 
реєстрів формує підґрунтя для безконтрольного доступу Генерального штабу 
ЗСУ та інших військових структур до персональних даних, які збиралися з 
іншою метою. 

Також в проекті Закону «Про Єдиний державний реєстр 
військовозобов’язаних» відсутній розподіл стосовно того, яка інформація 
передаватиметься до Реєстру з інших державних реєстрів, а яку зобов’язаний 
надати військовозобов’язаний (призовник) (частина друга статті 9 проекту 
Закону «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» ). 

Окрім того, законопроектом не передбачено положень стосовно інших 
обов’язкових аспектів обробки персональних даних, визначених Законом 
України «Про захист персональних даних». Зокрема, щодо умов та процедур 
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зміни, видалення або знищення персональних даних. Також проектом Закону 
«Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» не передбачено 
визначення строку зберігання даних в Реєстрі, що є порушенням частини 
восьмої статті 6 Закону України «Про захист персональних даних», відповідно 
до якої персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію 
фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для законних 
цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися. 

Наприкінці 2015 року Верховною Радою України було ухвалено низку 
змін до Законів України стосовно розширення повноважень Міністерства 
фінансів України мати доступ до інформації щодо фізичних осіб. Зокрема, 
змінами встановлено, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 62 
Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо 
юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається 
банками «центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування 
державної фінансової політики, на його письмовий запит під час бюджетного 
процесу з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, 
поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, 
пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за 
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду 
та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та 
своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, надається інформація щодо 
відкритих на їх ім’я рахунків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операції 
та залишки за ними. У випадку нарахування та отримання соціальних виплат, 
пільг, субсидій, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація 
надається щодо кожного з членів сім’ї або домогосподарства». 

Також розділ VI Прикінцевих положень Бюджетного кодексу було 
доповнено пунктом 40 стосовно того, що «під час здійснення повноважень з 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу 
пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів 
України має право отримувати інформацію, що містить банківську таємницю, 
персональні дані. 

Для отримання та обробки таких персональних даних Міністерство 
фінансів України не потребує отримання на це згоди фізичних осіб, якщо таку 
згоду надано іншому центральному органу виконавчої влади під час подання 
такої інформації». 

Зміни до законодавчих актів у частині надання доступу центральному 
органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової 
політики, (Міністерству фінансів України) до інформації стосовно фізичних 
осіб, яка містить банківську таємницю, та інших персональних даних не 
відповідає Конституції України та Закону України «Про захист персональних 
даних» з огляду на таке. 

Відповідно до статті 32 Основного Закону України ніхто не може 
зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, 
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використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, 
крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» 
обробка персональних даних, яка включає в себе, зокрема, збір, використання, 
поширення персональних даних, здійснюється для конкретних і законних 
цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, 
передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. 

Частиною першою статті 6 Закону України «Про захист персональних 
даних» визначено, що мета обробки персональних даних має бути 
сформульована в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, 
установчих чи інших документах, які регулюють діяльність володільця 
персональних даних, та відповідати законодавству про захист персональних 
даних. 

Визначена ж вищевказаними законами мета надання доступу до 
інформації про фізичних осіб – контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства – є надто загальною. Жодним іншим законодавчим актом мета, з 
якою Міністерство фінансів України здійснюватиме верифікацію фізичної 
особи, не конкретизована. 

Відсутність закріплення на законодавчому рівні такого базового 
визначення не дозволяє навіть теоретично змоделювати ситуацію, наприклад, 
щодо подачі працівником для отримання заробітної плати відомостей, 
достовірність яких відповідно до вищевказаного Закону в подальшому 
підлягатиме перевірці. Також незрозумілим видається зв’язок між 
поінформованістю Міністерства фінансів України про кредитні, депозитні 
рахунки фізичної особи та своєчасністю і повнотою виплати соціальних 
виплат, пенсій, заробітної плати тощо. 

Крім того, передбачається, що банки та інші володільці персональних 
даних (при цьому слід звернути увагу, що коло тих, хто зобов’язується 
надавати Міністерству фінансів України інформацію про фізичних осіб, що 
містить персональні дані, чітко не визначено) мають надавати доступ 
Міністерству фінансів України до інформації «під час бюджетного процесу». 

Бюджетний процес – це регламентований бюджетним законодавством 
процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування 
про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства. Зокрема, цей процес регулюється Бюджетним кодексом 
України. Відповідно до статті 19 Бюджетного кодексу України на всіх стадіях 
бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними 
коштами відповідно до законодавства. 

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на 
забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними 
коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками 
відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства. 
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Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, 
наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов’язками з управління 
бюджетними коштами). 

Повноваження Міністерства фінансів України щодо контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу 
як щодо державного, так і місцевих бюджетів визначені статтею 111 
Бюджетного кодексу України. Зокрема, Міністерство фінансів України в межах 
своїх повноважень забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, координує та 
спрямовує діяльність органів виконавчої влади, уповноважених на проведення 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, визначає основні 
організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем 
внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, якщо інше не передбачено 
законодавством. 

З метою реалізації зазначених повноважень Міністерство фінансів 
України та місцеві фінансові органи у встановленому законодавством порядку 
одержують від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності 
пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час 
складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх 
виконання. 

Усе вищевикладене дає можливість дійти висновку, що під час 
бюджетного процесу у Міністерства фінансів України як центрального органу 
виконавчої влади відсутні повноваження щодо перевірки персональних даних 
окремої фізичної особи, тим більше її рахунків, операцій та залишків за ними в 
банках. 

Крім того, законодавством чітко не визначено категорії суб’єктів 
персональних даних, які мають у даному випадку проходити верифікацію. Коло 
отримувачів пенсій, допомог, пільг, субсидій та інших соціальних виплат є 
надзвичайно широким, тому незрозумілими та невизначеними є підстави 
«моніторингу» тих чи інших осіб, що створює сумніви щодо законності обробки 
Міністерством фінансів України персональних даних таких осіб. 

Окремо слід звернути увагу на те, що пунктом 40 перехідних положень 
Бюджетного кодексу України встановлено, що «для отримання та обробки 
таких персональних даних Міністерство фінансів України не потребує 
отримання на це згоди фізичних осіб, якщо таку згоду надано іншому 
центральному органу виконавчої влади під час подання такої інформації». 

Відповідно до Закону згода – це добровільне волевиявлення фізичної 
особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її 
персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, 
висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про 
надання згоди. Особа має право давати або відмовитися давати згоду. 
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Разом з тим слід звернути увагу на те, що підставою обробки 
персональних даних державними органами не може бути згода суб’єкта 
персональних даних. 

Згода суб’єкта персональних даних не є безумовним та 
безальтернативним підґрунтям законності обробки персональних даних. 
Стаття 11 Закону містить шість підстав для обробки персональних даних. 

Відповідно до статті 19 Конституції України центральні органи 
виконавчої влади як органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. Обробка персональних даних фізичних осіб 
державними органами з метою реалізації покладених законодавством на них 
повноважень здійснюється на підставі дозволу, наданого відповідно до закону, 
виключно для здійснення  повноважень таких державних органів, а також 
необхідності виконання обов’язку володільця персональних даних, який 
передбачений законом (пункти 2, 5 статті 11 Закону України «Про захист 
персональних даних»). При цьому відсутня необхідність отримання 
центральним органом виконавчої влади згоди суб’єкта на обробку його 
персональних даних. Вимога надати таку згоду органом державної влади 
суперечить законодавству про захист персональних даних. 

Таким чином, незрозумілою є практична реалізація положення пункту 
40 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу стосовно того, що «для 
отримання та обробки таких персональних даних Міністерство фінансів 
України не потребує отримання на це згоди фізичних осіб, якщо таку згоду 
надано іншому центральному органу виконавчої влади під час подання такої 
інформації». 

Ураховуючи викладене, зазначені зміни до Законів не відповідають 
положенням Закону України «Про захист персональних даних». Відповідні 
зауваження були направлені Президенту України з проханням врахувати їх під 
час підготовки пропозицій до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та 
удосконалення окремих положень соціальної політики)», прийнятого 
Верховною Радою України 24 грудня 2015 року, та направленого Президенту 
України на підпис 29 грудня 2015 року. Однак, пропозиції Уповноваженого 
враховані не були. 

Слід зазначити, що аналіз проектів нормативно-правових актів 
засвідчив досить поширену практику невірного розуміння та застосування 
принципу законності обробки персональних даних суб’єктами законодавчої 
ініціативи, оскільки втілення цього принципу в законопроекті обмежується 
лише формальним визначенням права державного органу обробляти 
персональні дані. Однак, принцип законності обробки (поширення) 
персональних даних не обмежується тим, що право на доступ до персональних 
даних має бути визначено на рівні закону. 

Так, Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях визнає втручання 
в приватне життя законним, якщо воно передбачено у положеннях 
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національного законодавства, що має ознаку «якісного закону». Тобто, закони 
повинні бути «доступними для зацікавлених осіб і передбачуваними щодо 
наслідків їх дії». Норма є «передбачуваною», якщо вона сформульована з 
достатньою чіткістю, що дає змогу кожному, хто потребує, вивіряти свою 
поведінку. 

У той же час досить поширена практика коли закон, яким надається 
право на обробку персональних даних, не містить положень стосовно цілей їх 
використання, складу персональних даних, терміну їх збереження, права 
доступу третіх осіб, тобто всіх тих аспектів обробки персональних даних, які 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мають бути 
визначені законодавством. Навіть тоді, коли законодавець уповноважує 
державний орган самостійно визначати конкретний порядок обробки 
персональних даних, законом не визначаються чіткі «орієнтири» щодо 
виправданості втручання у приватне життя особи. Таким ключовим 
орієнтиром повинна бути мета обробки персональних даних, яка має бути 
чіткою та зрозумілою. 

 

2.2.2. Згода як одна з підстав обробки персональних даних 
У 2015 році актуальною залишалася проблема щодо неправильного 

застосування володільцями норм законодавства про захист персональних 
даних, зокрема, стосовно підстав обробки персональних даних, внаслідок чого 
створюються передумови для порушення конституційних прав громадян, 
наприклад, права на соціальний захист. 

У 2015 році надходили численні звернення від громадян України з 
проханням забезпечити захист їх прав у зв’язку з відмовою у призначенні 
житлової субсидії через ненадання ними згоди на обробку персональних даних. 

Це пов’язано з тим, що з 1 травня 2015 року набрали чинності зміни, 
внесені до Положення про порядок призначення та надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 
року № 848. 

З урахуванням вказаних змін пунктом 13 вищезгаданого Положення 
передбачено, що для призначення субсидії громадянин має подати 
структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем 
реєстрації, серед іншого, заяву про призначення житлової субсидії. 

Зразок заяви про призначення житлової субсидії, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 106 «Про 
удосконалення порядку надання житлових субсидій», містить пункт щодо 
надання заявником і членами його родини згоди на обробку персональних 
даних про сім’ю, доходи, майно, що необхідні для призначення житлової 
субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення. 

Таким чином, підписуючи заяву, особа надає свою згоду на обробку 
персональних даних. 
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Однак, така ситуація, по-перше, становить порушення принципу 
добровільності згоди, закріпленого в пункті 3 частини першої статті 2 Закону 
України «Про захист персональних даних», оскільки особа фактично змушена 
надати згоду, щоб реалізувати своє право на отримання житлової субсидії. 

По-друге, відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про 
захист персональних даних» обробка персональних даних здійснюється для 
конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних 
даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, 
встановленому законодавством. Зі змісту цієї норми зрозуміло, що згода 
суб’єкта персональних даних не є безумовним та безальтернативним 
підґрунтям законності обробки персональних даних. Більше того, стаття 11 
Закону України «Про захист персональних даних» містить шість підстав для 
обробки персональних даних. Другим пунктом у переліку підстав зазначено 
дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних 
даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень. 

Статтею 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 
передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері соціального захисту населення, організовує роботу щодо 
призначення та надання населенню субсидій. Отже, обробка персональних 
даних при призначенні житлової субсидії здійснюється відповідно до пункту 2 
частини першої статті 11 Закону України «Про захист персональних даних». За 
таких обставин включення до заяви пункту про надання заявником і членами 
сім’ї згоди на обробку персональних даних є абсолютно невиправданим з 
правової точки зору. 

Натомість, складається ситуація, коли реалізація права особи на 
отримання житлової субсидії ставиться в залежність від надання нею такої 
згоди, що порушує гарантоване статтею 46 Конституції України право на 
соціальний захист. 

Усе вищезазначене є особливо актуальним в умовах прагнення України 
досягнути європейських стандартів з метою подальшої її євроінтеграції. 
Зокрема, право кожної людини на соціальне забезпечення передбачено 
Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права (стаття 9), 
право на соціальну та медичну допомогу гарантується Європейською 
соціальною хартією (стаття 13). 

Більше того, створення штучних перешкод для громадян в отриманні 
житлових субсидій внаслідок помилкового трактування законодавства про 
захист персональних даних не відповідає задекларованому Урядом принципу 
максимального спрощення процедури отримання державної допомоги в період 
загострення економічної кризи.  

З метою вирішення такої ситуації та в межах своїх повноважень 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини було направлено 
подання до Міністерства соціальної політики України з проханням розробити 
проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до заяви про 
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призначення житлової субсидії з метою вилучення із зазначеної заяви 
положення щодо надання згоди на обробку персональних даних. 

У відповідь на вказане подання Міністерством соціальної політики 
України не було надано чіткої позиції з приводу викладених Уповноваженим 
зауважень. На повторне звернення Уповноваженого Міністерство соціальної 
політики направило лист, в якому повторно було повідомлено без достатньої 
правової аргументації про неможливість виключення згоди на обробку 
персональних даних із тексту заяви про призначення житлової субсидії. 

Таку саму позицію Міністерства соціальної політики України було 
закріплено і в наступному листі. Більше того, Міністерством було зауважено, 
що ненадання заявниками згоди на обробку персональних даних 
унеможливлює призначення їм житлової субсидії. 

У зв’язку з цим Прем’єр-міністру України Яценюку А. П. було внесено 
подання з проханням доручити Міністерству соціальної політики України 
розробити проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін 
до заяви про призначення житлової субсидії. 

 

2.3. Підстави оброби персональних даних  
в цивільно-правових відносинах 

 
 Як вже зазначалося, за наявності підстав, визначених пунктами 2-6 

частини першої статті 11 Закону України «Про захист персональних даних», 
обробка персональних даних здійснюється без оформлення згоди суб’єкта 
персональних даних як окремого документа, чи включення тексту стосовного 
того, що особа дає згоду на обробку персональних даних, до іншого документа. 

 Відповідно до пункту 3 частини першої статті 11 Закону України «Про 
захист персональних даних» однією з підстав законної обробки персональних 
даних є укладення та виконання правочину (договору), стороною якого є 
суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта 
персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню 
правочину на вимогу суб’єкта персональних даних. 

 Зазначене положення цілком відповідає юридичній логіці Закону 
України «Про захист персональних даних», який забороняє здійснювати 
обробку даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених 
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 
прав людини. 

 Разом з тим  на сьогоднішній день оформлення окремої письмової згоди 
на обробку персональних даних паралельно з укладанням цивільно-правового 
договору є досить поширеною практикою, особливо у сфері банківських 
послуг. 

 У цьому зв’язку слід зазначити, що відносини банку з клієнтом 
регулюються законами України, нормативно-правовими актами Національного 
банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком. 
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 За своєю юридичною природою договір є добровільним 
волевиявленням сторін з метою досягнення результату, задля якого був 
укладений договір.      Таким чином, надання особою документів, які необхідні 
для укладання договору, та сам факт підписання договору свідчать про згоду 
особи на обробку персональних даних з метою та в обсязі, визначеному 
договором або законодавством. 

 Також Законом України «Про банки та банківську діяльність» 
встановлено обов’язок банків щодо ідентифікації клієнтів банку. Зокрема, 
статями 63 та 64 зазначеного Закону встановлено, що рахунок клієнту 
відкривається та зазначені операції здійснюються лише після проведення 
ідентифікації особи клієнтів та вжиття заходів відповідно до законодавства, 
яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом. Згаданою статтею визначено право банків 
витребувати та обов’язок клієнта надати документи і відомості, необхідні для 
з’ясування суті діяльності, фінансового стану. 

 Така процедура конкретизована в Інструкції про порядок відкриття, 
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, 
затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12 
листопада 2003 року № 492. Таким чином, право банку на обробку 
персональних даних клієнта визначено відповідно до підпункту 2 частини 
першої статті 11 Закону України «Про захист персональних даних» – дозвіл на 
обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних 
відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень. 

 Обробка персональних даних на підставі укладення та виконання 
правочину (договору) або на підставі права, наданого законом, передбачає 
власні механізми реалізації прав суб’єктів персональних даних, визначених 
статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Зокрема, право 
суб’єкта персональних даних на заперечення проти обробки персональних 
даних. Наприклад, зважаючи на форму надання згоди шляхом укладання 
договору, право клієнта на заперечення проти обробки персональних даних 
може бути реалізоване шляхом розірвання договору у порядку, встановленому 
законодавством (ст. 651, 652 Цивільного кодексу України). Однак, при цьому 
слід зважати на те, що інформація про особу може ще певний час зберігатися у 
випадках, визначених законодавством. 

 Разом з тим банк може бути зацікавлений у використанні персональних 
даних клієнтів в інших цілях, ніж договірні відносини, наприклад, у 
маркетингових цілях. Банк може запропонувати надсилати власну рекламу 
клієнту, надати можливість партнерам банку використовувати контактну 
інформацію в рекламних цілях тощо. Обробка персональних даних клієнтів з 
іншою метою, ніж реалізація договірних відносин, має здійснюватися саме на 
підставі окремої згоди. 

 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» однією 
з обов’язкових ознак «згоди» суб’єкта персональних даних є поінформованість. 
Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти 
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добровільне, компетентне прийняття особою рішення про обробку її 
персональних даних, яке ґрунтується на одержанні нею повної, об’єктивної і 
всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних. 

 Для отримання згоди на обробку персональних даних володілець 
персональних даних зобов’язаний забезпечити можливість ознайомлення 
суб’єкта персональних даних з такою інформацією: 

– хто оброблятиме його персональні дані (назва володільця 
персональних даних, його адреса, контактні телефони тощо); 

– з якою метою оброблятимуться персональні дані (мета має бути 
сформульована чітко та зрозуміло); 

– які персональні дані будуть оброблятися (конкретний вичерпний 
перелік персональних даних суб’єкта, який планується обробляти); 

– які дії з персональними даними передбачатиме їх обробка (збір, 
зберігання, передача, оприлюднення, знеособлення тощо); 

– хто буде розпорядником персональних даних, які права і 
повноваження матиме розпорядник в частині обробки персональних даних; 

– кому можуть бути передані персональні дані, з якою метою та на 
яких підставах; 

– яким буде строк зберігання персональних даних; 
– на яких умовах суб’єкт може відкликати згоду на обробку 

персональних даних та які наслідки будуть у такої дії; 
– інші права, визначені статтею 8 Закону «Про захист персональних 

даних». 
Відповідно до пункту 10 частини другої статті 8 Закону України «Про 

захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право вносити 
застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних 
під час надання згоди; до пункту 11 частини другої статті 8 Закону України 
«Про захист персональних даних» – відкликати згоду на обробку персональних 
даних. 

У зв’язку з цим суб’єкт під час надання згоди на обробку персональних 
даних може, наприклад, обмежити строки отримання рекламних повідомлень, 
визначити коло третіх осіб, яким можуть передаватися його дані з метою 
отримання реклами, та коло тих, кому він забороняє передавати свої 
персональні дані. При цьому суб’єкт персональних даних може у будь-який 
момент відкликати згоду на обробку персональних даних. 

Усі ці умови згоди на обробку персональних даних можуть бути чітко 
зафіксовані письмово або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання 
інформованої згоди. 

Водночас, протягом 2015 року до Уповноваженого продовжували 
надходити скарги громадян на банки та інші фінансові установи, які під час 
укладання цивільно-правових договорів змушували клієнтів підписувати згоду 
на обробку персональних даних.  

Невірне розуміння підстав обробки персональних даних спостерігається 
і в інших сферах суспільного життя. Наприклад, у рамках провадження, 
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відкритого Уповноваженим, за зверненням громадянина В. було встановлено, 
що пан В. придбав квиток на авіарейс через мережу Інтернет, чим надав 
шляхом проставлення відмітки у відповідному полі свою згоду на обробку його 
персональних даних, у тому числі на надсилання йому на електронну адресу 
новин авіакомпанії. Проте, підписка на електронну розсилку авіакомпанії 
відбувалась з одночасним наданням згоди (дозволу) на обробку персональних 
даних при купівлі (бронюванні) особою квитка. Таким чином, обробка 
персональних даних пана В. здійснювалась з порушенням принципів 
добровільності, відкритості та прозорості обробки персональних даних. У 
результаті провадження Уповноваженим було винесено припис про усунення 
порушень вимог законодавства у сфері захисту персональних даних. 

Кожна підстава, визначена статтею 11 Закону України «Про захист 
персональних даних», передбачає різні умови збору, використання, зберігання 
та вчинення інших дій з персональними даними, обсяг та порядок реалізації 
прав суб’єкта персональних даних. Так, відповідно до статті 8 Закону України 
«Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних може 
відкликати згоду чи вносити застереження стосовно обмеження права на 
обробку своїх персональних даних лише під час надання згоди. Правильність 
застосування положень щодо підстав обробки персональних даних дозволить 
уникнути непорозумінь між володільцями та суб’єктами персональних даних, 
що в свою чергу дозволить зберегти баланс між законними інтересами 
володільців і правами суб’єктів персональних даних. 

 

2.4. Надмірність обсягу персональних даних щодо мети їх обробки. 
 

Сфера житлово-комунальних послуг 
У щорічній доповіді Уповноваженого за 2014 рік вже наголошувалося на 

проблемі невідповідності обсягу персональних даних, що обробляються 
підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги, визначеній меті 
обробки. Зокрема, під час оформлення договорів про надання зазначених 
послуг вимагались оригінали та копії паспорта, реєстраційного номера 
облікової картки платника податку,  правоустановчих документів на житло, 
зокрема, свідоцтво про реєстрацію права власності на житло. 

Від громадян продовжують надходити скарги на такі неправомірні 
вимоги житлово-комунальних підприємств, що свідчить про те, що проблема 
досі залишається невирішеною. 

Прохання пред’явити документи з метою підготовки згаданих договорів 
є цілком законною вимогою. Водночас законодавством не передбачено права 
чи обов’язку надавачів житлово-комунальних послуг вимагати і зберігати копії 
зазначених документів. Отже, споживачі не мають передавати відповідному 
підприємству копії необхідних для укладення договору на отримання житлово-
комунальних послуг документів. 

Збирати і зберігати копії документів, необхідних для укладення 
договорів зі споживачами, відповідне підприємство може лише на підставі 
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добровільної згоди споживачів. Для прикладу, співробітник виробника 
житлово-комунальних послуг може запропонувати споживачу надати копії 
документів для прискорення та спрощення процедури оформлення 
відповідного договору. У такому випадку споживач буде мати право вибору 
щодо передачі копій документів. 

Відповідно до частини восьмої статті 6 Закону України «Про захист 
персональних даних» персональні дані обробляються у формі, що допускає 
ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це 
необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися. 
У зв’язку з цим після укладання договору підприємства, що надають житлово-
комунальні послуги, зобов’язані повернути споживачу копії документів або 
знищити їх. 

Викладена позиція щодо правових підстав збирання та зберігання 
житлово-комунальними підприємствами копій документів споживачів 
підтримана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП). Зокрема, листом від 5 
серпня 2015 року НКРЕКП підтвердила, що ненадання заявниками копій 
документів або ненадання дозволу на виготовлення таких копій не може бути 
підставою для відмови в укладенні договорів про надання житлово-
комунальних послуг чи послуг з енергопостачання. 

Окрім того, достатньо розповсюдженою залишається проблема 
поширення персональних даних житлово-комунальними підприємствами. Такі 
підприємства, зокрема, видають третім особам довідки з місця проживання 
сім’ї та реєстрації (форма № 3), які у багатьох випадках подаються стороною 
цивільного процесу як докази у відповідному провадженні. Зазначена довідка 
містить персональні дані особи та членів її родини, у тому числі ті, що 
відносяться до конфіденційної інформації (зокрема, такі, як дата народження, 
родинні відносини, майновий стан (на що вказує площа квартири). 

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 11 Закону України «Про захист 
персональних даних» однією з підстав законної обробки персональних даних є 
необхідність захисту законних інтересів володільців персональних даних, 
третіх осіб, крім випадків, коли суб’єкт персональних даних вимагає 
припинити обробку його персональних даних та потреби захисту 
персональних даних переважають такий інтерес. 

Водночас у частині третій статті 6 Закону України «Про захист 
персональних даних» передбачено, що склад та зміст персональних даних 
мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної 
мети обробки. 

Відповідно до статті 60 Цивільного процесуального кодексу України 
(далі – ЦПК України) кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які 
вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. 

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 119 ЦПК України позовна заява, 
серед іншого, повинна містити ім’я (найменування) позивача і відповідача, їх 
місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс. 
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Отже, з метою додержання законодавства про захист персональних 
даних і, зокрема, принципу адекватності, відповідності та ненадмірності, 
надаючи третім особам довідку за формою № 3, володілець персональних 
даних має забезпечити, щоб у ній, по-перше, не містились персональні дані осіб, 
які не мають відношення до судового провадження. По-друге, інформація в 
такій довідці повинна обмежуватись відомостями про ім’я власника/власників 
квартири та про адресу квартири. Решта відомостей не повинна вказуватись 
або може бути заретушована. 

 
Діяльність військових комісаріатів 
Наприкінці 2015 року через засоби масової інформації набула широкого 

розголосу інформація щодо збирання військовими комісаріатами занадто 
детальної інформації про майбутніх призовників та членів їх родин. Зокрема, 
військові комісаріати вимагали від майбутніх призовників заповнення так 
званої «Довідки про родину призовника». 

Як вже зазначалось, склад та зміст персональних даних, що 
обробляються, мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними 
стосовно визначеної мети їх обробки.  

Склад персональних даних призовника визначений у додатках 4 
(«Повістка») та 4-1 («Облікова картка призовника») до Положення про 
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову 
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 
року № 352. Так, інформація про родичів призовника обмежується їх 
прізвищем, іменем та по батькові, роком народження, адресою та інформацією 
про працездатність. 

Водночас у вищезгаданій «Довідці про родину призовника» необхідно 
було вказувати персональні дані призовника та його батьків, які відносяться 
до категорії «чутливих» персональних даних. До таких даних належать, 
зокрема, національність, стан здоров’я, релігійні переконання. Саме таку 
інформацію про себе, своїх батьків та інших родичів вимагали військові 
комісаріати від призовників. Варто зазначити, що обробка таких даних 
заборонена відповідно до Конвенції про захист осіб у зв’язку з 
автоматизованою обробкою персональних даних (стаття 6) та Закону України 
«Про захист персональних даних» (стаття 7) і, як виняток, дозволяється лише у 
чітко визначених законом випадках. 

Незрозумілою також була мета збору інших персональних даних: щодо 
майнового стану родичів призовника, місця їх роботи, відомостей про судові 
справи, у яких брали участь родичі призовника, наявність домашніх тварин 
тощо. 

Обробка згаданих персональних даних призовника і членів його родини 
військовими комісаріатами не передбачена законодавством. Військові 
комісаріати зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
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Отже, склад та зміст запитуваних у «Довідці про родину призовника» 
персональних даних не відповідав одному з ключових принципів законної 
оброки персональних даних – відповідності, адекватності та ненадмірності 
стосовно визначеної мети їх обробки. 

З огляду на таку ситуацію, Уповноваженим 12 листопада 2015 року було 
направлено подання до Міністра оборони України щодо усунення порушень 
конституційного права на приватність. 

У поданні Омбудсмен наголосила на необхідності вжиття заходів щодо 
припинення незаконного збирання військовими комісаріатами персональних 
даних майбутніх призовників та членів їх родин; приведення у відповідність до 
вимог законодавства складу персональних даних військовозобов’язаних і 
призовників, що зберігаються військовими комісаріатами в особових справах 
військовозобов’язаних і призовників; забезпечення знищення персональних 
даних військовозобов’язаних і призовників, збирання і зберігання яких не 
відповідало законодавству; проведення роз’яснювальної роботи серед 
посадових осіб військових комісаріатів щодо обов’язковості дотримання вимог 
законодавства про військовий облік військовозобов’язаних і призовників та 
захист персональних даних. 

На виконання зазначеного подання Міністерством оборони України 
вжито заходів щодо усунення порушень конституційного права на приватність, 
що підтверджується листом Міністерства оборони України від 16 грудня 2015 
року. Так, «Довідки про родину призовника» були вилучені з особових справ 
призовників та знищені у встановленому порядку. Також текст «Довідки про 
родину призовника» було приведено у відповідність із законодавством про 
захист персональних даних. 

 

2.5. Дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних  
в мережі Інтернет 

До найбільш болючих проблем у сфері захисту персональних даних, які 
гостро постали у 2015 році і яким має бути приділена особлива увага в 
подальшому, належить дотримання законодавства у сфері захисту 
персональних даних у мережі Інтернет. 

Згідно з частиною другою статті 5 Закону України «Про захист 
персональних даних» персональні дані можуть бути віднесені до 
конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про інформацію» інформація 
про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про 
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 
До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її 
національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а 
також адреса, дата і місце народження. 

У рішенні Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року № 2-
рп/2012 у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради 
Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, 
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другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України 
зазначено, що до конфіденційної інформації належать, зокрема, дані про її 
національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а 
також адреса, дата і місце народження. Конституційний Суд України в абзаці 
першому пункту 1 резолютивної частини зазначеного Рішення відніс до 
конфіденційної інформації про фізичну особу, крім вказаної, ще й відомості про 
її майновий стан та інші персональні дані. Конституційний Суд України 
резюмував, що перелік даних про особу, які визнаються як конфіденційна 
інформація, не є вичерпним. 

Статтею 32 Конституції України встановлено заборону щодо збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 
без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» 
обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, 
визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, 
передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. 
При цьому поняття «обробка персональних даних» згідно із статтею 2 Закону 
України «Про захист персональних даних» є будь-яка дія або сукупність дій, 
таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, 
поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, 
передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з 
використанням інформаційних (автоматизованих) систем. 

Частина шоста статті 6 Закону України «Про захист персональних 
даних» також передбачає, що обробка персональних даних повинна 
здійснюватись для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта 
персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у 
порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка даних про 
фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини. 

Статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних» також 
передбачено, що поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі 
відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних. 
Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або 
уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і 
лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини. 

Таким чином, розміщення на Інтернет-ресурсі персональних даних 
фізичних осіб (адреси проживання, місця реєстрації та паспортних даних) без 
законних підстав є порушенням норм Конституції України, Законів України 
«Про інформацію» та «Про захист персональних даних». 

До Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
надійшов лист від Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, 
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де було повідомлено, що посадовою особою Л. на веб-сайті закладу у мережі 
Інтернет було розміщено текстовий документ із актуальними персональними 
даними осіб, які брали участь в антитерористичних операціях та отримали 
статус «Учасника бойових дій». У результаті чого вказана посадова особа 
порушила вимоги частини 3 статті 10 та частини 1 статті 24 Закону України 
«Про захист персональних даних», не забезпечила належний рівень захисту 
персональних даних, чим вчинила діяння, яке містить ознаки 
адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 188-39 
Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про вказаний факт 
вчинення правопорушення посадовими особами Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини було складено протокол про 
адміністративне правопорушення та направлено до суду. 

Разом з тим протягом 2015 року до Секретаріату Уповноваженого 
надійшла низка інших скарг від громадян на незаконне поширення їх 
персональних даних. Скарги стосувались таких сайтів: http://nomer-org.net/, 
http://vse-ua.com/, http://ua24ua.com/, http://giteli.in.ua/, https://psb4ukr.org/ 
тощо. 

У зв’язку з тим, що на зазначених сайтах відсутня будь-яка інформація 
про їх власників, які у даному випадку є володільцями персональних даних, їх 
місцезнаходження, з метою сприяння припиненню незаконного поширення у 
мережі Інтернет конфіденційної інформації про громадян України, беручи до 
уваги компетенцію правоохоронних органів розслідувати злочини, 
передбачені статтею 182 Кримінального кодексу України, Секретаріатом 
Уповноваженого були направлені запити до Управління боротьби з 
кіберзлочинністю МВС України. 

У відповідь Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України 
повідомило, що за результатами проведеної перевірки підстав для внесення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань не виявлено, оскільки веб-сайти 
розміщені на серверах, які фізично розташовані за межами України. 

Що стосується сайту https://psb4ukr.org/, то за інформацією 
Міністерства внутрішніх справ України за фактом розповсюдження 
персональних даних громадян було відкрито кримінальне провадження за 
частиною першою статті 182 КК. 

Крім того, Службою безпеки України було повідомлено Уповноваженого 
про те, що на сьогодні в Україні відсутній законодавчий механізм блокування 
доступу користувачів до будь-якого інтернет-ресурсу. 

З огляду на викладене, існує гостра необхідність у внесенні відповідних 
змін до законодавства, які б дозволили ефективно впливати на роботу тих 
сайтів, які порушують законодавство у сфері захисту персональних даних. 
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2.6. Реалізація суб’єктом персональних даних права на доступ до 
своїх персональних даних 

  
Статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» 

встановлено право особи на доступ до свої персональних даних. Відповідно до 
статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт 
персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у 
будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, крім 
випадків, установлених законом. 

Право на доступ до своїх персональних даних також закріплено статтею 
10 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Так, розпорядники 
інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані надавати її 
безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім 
випадків, передбачених законом. 

Разом з тим закріплення права особи на доступ до своїх персональних 
даних в різних законах створила певну колізійну норму щодо порядку та 
строків виконання таких запитів. 

Так, наприклад, різняться вимоги щодо оформлення запиту на доступ до 
інформації про себе. Відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» особа має зазначити у запиті інформацію про своє прізвище, ім’я та по 
батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що 
посвідчує фізичну особу. 

Законом «Про доступ до публічної інформації» не вимагається 
зазначення у запиті інформації про місце проживання (місце перебування) і 
реквізити документа, що посвідчує фізичну особу. 

Строк розгляду запиту Законом України «Про захист персональних 
даних» встановлено тридцять днів, а Законом України «Про доступ до 
публічної інформації» – п’ять днів. 

В юриспруденції застосовується один із загальних принципів права 
стосовно того, що у випадку конкуренції загального правила (норми) та 
спеціального пріоритет у тлумаченні та застосуванні має надаватися 
спеціальним правилам (нормам) (Lex specialis derogat generali (лат.). 

Закон України «Про захист персональних даних» у частині доступу особи 
до інформації про себе є спеціальною нормою по відношенню до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». Відтак, порядок доступу і, 
зокрема, строки розгляду запиту щодо доступу особи до інформації про себе 
мають регулюватися нормами Закону України «Про захист персональних 
даних». 

З огляду на викладене, володілець персональних даних впродовж 30 
днів з моменту звернення особи зобов’язаний надати доступ до її персональних 
даних (у тому числі надати копії документів, які містять її персональні дані) у 
разі, якщо така особа звернеться до володільця персональних даних письмово 
та зазначить в запиті інформацію про своє прізвище, ім’я та по батькові, місце 
проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує її особу. 
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Є підстави констатувати, що порушення права на доступ до своїх 
персональних даних є одним з найбільш поширених. Управління Пенсійного 
фонду відмовляють в наданні копій пенсійних справ та документів, пов’язаних 
з призначенням пенсій, роботодавці – копій документів, пов’язаних з 
реалізацією трудових договорів, заклади охорони здоров’я – копій медичної 
документації. Також до Уповноваженого находять скарги на порушення права 
на доступ до персональних даних з боку навчальних закладів, житлово-
комунальних підприємств тощо. У деяких випадках свою відмову надати такий 
доступ володільці персональних даних обґрунтовують тим, що запитувана 
інформація міститься в документах для службового користування, без 
посилання на конкретні норми законодавства, які обмежують доступ особи до 
інформації про себе. 

Відмова у наданні доступу до інформації про себе без посилання на 
закон, який містить пряму норму щодо обмеження права особи на отримання 
такої інформації, суперечить Закону України «Про захист персональних даних» 
 та є порушенням статті 32 Конституції України, відповідно до якої кожний 
громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які 
не є державною або іншою захищеною законом таємницею. 
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РОЗДІЛ 3. СВОБОДА ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ 

У період з 1 січня по 31 грудня 2015 року до Уповноваженого з прав 

людини надійшло 359 повідомлень про випадки дискримінації, порушення 

прав національних меншин і представників релігійних громад. Узагальнена 

статистика з означених питань представлена у нижченаведених графіках. 

Кількість повідомлень про дискримінацію 
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Категорії питань у сфері недискримінації, щодо яких надходили 
звернення до Уповноваженого 

234
21

9

34

17 38

Категорії питань, порушених у зверненнях

Дискримінація

Свобода від дискримінації у сфері праці

Рівність перед законом

Ґендерна рівність

Мовні права (використання мов 
національних меншин)
Свобода совісті та віросповідання 

 
 

Водночас за відомостями, отриманими в результаті моніторингу засобів 

масової інформації, Уповноваженим протягом 2015 року було відкрито 53 

ініціативні провадження. Така кількість ініціативних проваджень у 2,5 рази 

перевищує аналогічні показники попереднього року (22 ініціативні 

провадження4), що, у свою чергу, свідчить як про підвищення моніторингової 

спроможності Секретаріату Уповноваженого внаслідок зміни структури 

Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної 

рівності, збільшення кількості працівників Управління та проведення 

інтенсивної підготовки з питань антидискримінаційного законодавства у 

жовтні 2015 року, так і про початок виходу проблеми дискримінації “з тіні” та 

посилення уваги до неї з боку ЗМІ, організацій громадянського суспільства 

тощо. 

 

 

                                           
4Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод 
людини і громадянина у 2014 році. / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. – К., 2015. – С. 273. 
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Кількість та категорії питань, з яких були відкриті ініціативні 
провадження, представлені у наступній таблиці: 

Категорія Кількість 
Злочин на ґрунті нетерпимості за ознакою:  

- “Раса” 6 
- Релігійні та інші переконання 5 
- Сексуальна орієнтація 8 
- Антисемітизм (вандалізм) 7 

Мова ворожнечі:  
- Мігранти 4 

Расове/етнічне профілювання 5 
Дискримінація за ознакою:  

- Місця проживання (реєстрації) 4 
- “Раси” 3 
- Релігійних та інших переконань 2 
- Статі 2 
- Інвалідності 5 
- ВІЛ статусу 2 
- Інше 1 

Загалом 53 
 

3.1. Загальний стан забезпечення принципу недискримінації 
2015 рік відзначився декількома позитивними кроками у напрямі 

посилення нормативно-правового забезпечення та політики щодо запобігання 
та протидії дискримінації в Україні, які неможливо не відмітити. 

Так, починаючи із Щорічної доповіді за 2013 рік Уповноважений, 
ставлячи до прикладу власну Стратегію діяльності Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини у сфері запобігання та протидії дискримінації на 
період до 2017 року5, послідовно рекомендувала урядові ухвалити власний 
стратегічний документ, який дозволив би систематизувати підходи, 
унормувати взаємодію та визначити конкретні цілі, яких органи державної 
влади мають досягти у сфері протидії дискримінації та забезпечення права на 
рівне ставлення6. Нарешті, 25 серпня 2015 року Президентом України було 
схвалено Національну стратегію у сфері прав людини7, а Кабінетом Міністрів 
України 23 листопада затверджено План дій з її реалізації на період до 2020 
року8. Обидва документи містять окремі змістовні розділи, присвячені 
питанням запобігання та протидії дискримінації, а при їх підготовці як 

                                           
5http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/discrimination/activities/strategy/strategiya-diyalnosti-u-sferi-zapobigannya-ta-
protidiii-diskriminaczii.html 
6Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав 
людини і громадянина у 2013 році / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. – К., 2014. – С. 378; 
Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав 
людини і громадянина у 2014 році / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. – К., 2015. – С. 287. 
7http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364 
8http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679 
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широким колом представників громадських об’єднань, так і Секретаріатом 
Уповноваженого надавалася експертна підтримка. 

У відповідних розділах Стратегії та Плану дій акумулювалися фактично 
всі рекомендації щодо вдосконалення системи запобігання та протидії 
дискримінації в Україні, які протягом кількох років надавалися Уповноваженим 
органам державної влади як через щорічні доповіді Уповноваженого, так і в 
рамках поточної роботи. Уповноважений сподівається, що сумлінне виконання 
органами державної влади взятих на себе зобов’язань по реалізації Плану дій 
матиме своїм результатом помітне покращення ситуації із дотриманням права 
на свободу від дискримінації в Україні вже в найближчому часі. 

У листопаді 2015 року у Верховній Раді України групою народних 
депутатів був зареєстрований, а 16.02.2016 року прийнятий у першому читанні 
проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії 
дискримінації із правом Європейського Союзу)”. Цей законопроект, до розробки 
якого долучилися Секретаріат Уповноваженого спільно з Міністерством 
юстиції України, покликаний суттєво вдосконалити чинне 
антидискримінаційне законодавство, зокрема шляхом розширення переліку 
форм дискримінації, які забороняються законом, а також вдосконалення 
механізму притягнення до юридичної відповідальності осіб, що вчинили 
дискримінацію. З прийняттям законопроекту національне законодавство стане 
максимально наближеним до європейських стандартів, які діють у сфері 
запобігання та протидії дискримінації на сьогоднішній день. 

Також варто відмітити, що у 2015 році відбулося й посилення 
інституційного механізму забезпечення принципу недискримінації. Зокрема 
йдеться про посилення фінансової та кадрової спроможності Секретаріату 
Уповноваженого, на яку чинним законодавством покладена визначальна роль 
національної інституції з питань рівності та недискримінації. У квітні 2015 
року був проведений перегляд структури Секретаріату, в рамках якого 
створено два спеціалізовані підрозділи з питань недискримінації – відділ 
моніторингу та реагування і відділ аналітики й інформаційно-просвітницької 
роботи з питань недискримінації. 

Окрім цього, на замовлення Уповноваженого та за підтримки Ради 
Європи в серпні 2015 року міжнародним експертом і колишнім головою 
Ірландської комісії з питань рівності Н. Кроулі була проведена оцінка 
операційної спроможності Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини в реалізації адвокації у сфері протидії дискримінації. У підготовленому 
звіті9 експерт позитивно відмітив досягнення Омбудсмена у сфері контролю за 
дотриманням антидискримінаційного законодавства, її підхід до організації 
досліджень з питань дискримінації, а також загальну незалежність та її 
відкритість до співпраці з громадянським суспільством. Водночас експертом 

                                           
9http://www.ombudsman.gov.ua/files/alena/Оцінка%20операційної%20спроможності%20УВРУПЛ%20в%20реалізації%2
0адвокації%20у%20сфері%20протидії%20дискримінації.pdf 
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були сформульовані детальні рекомендації щодо вдосконалення інформаційно-
просвітницької та адвокаційної роботи, яку здійснює Омбудсмен. 

У 2015 році продовжилася активна робота з реалізації Стратегії 
діяльності у сфері запобігання та протидії дискримінації в Україні 2014-2017. 
Зокрема, за рік було організовано та проведено 19 навчально-освітніх заходів з 
питань недискримінації для суддів, практикуючих адвокатів, юристів, 
державних службовців та громадських активістів. Окремо треба відмітити й 
тренінги, які були організовані з метою посилення спроможності регіональних 
представництв Уповноваженого та нових працівників Секретаріату в питаннях 
запобігання та протидії дискримінації. 

Також протягом року у співпраці з неурядовими правозахисними 
організаціями та за підтримки низки міжнародних організацій, зокрема 
Міжнародної організації з міграції, Міжнародного фонду “Відродження” та Ради 
Європи, було підготовлено 3 публікації, що розвивають методичну базу з 
питань недискримінації, яка на сьогодні залишається в Україні вкрай 
обмеженою. До зазначених публікацій відносяться: практичний посібник 
“Організація навчання з питань недискримінації”10, аналітична записка 
“Прогалини у сфері запобігання, документування, розслідування та 
притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів на ґрунті 
нетерпимості”11 та звіт “Стан реалізації державної політики щодо ромів”12. 

 
3.2. Дискримінація за ознаками “раси”, кольору шкіри та етнічного 

(національного) походження 
Незважаючи на низку вжитих заходів задля стабілізації рівня 

етнонаціональної толерантності в суспільстві, аналіз звернень громадян та 
результати моніторингу Уповноваженого з прав людини та неурядових 
громадських організацій засвідчили, що значна кількість питань, що 
зумовлюють наявність різних проявів ксенофобії, расизму та нетерпимості, 
залишаються невирішеними. Зокрема, це присутність у масовій свідомості 
ксенофобських стереотипів, використання мови ворожнечі у ЗМІ, поширення 
нетерпимості в Інтернет мережі та правого радикалізму у молодіжному і, 
зокрема, футбольному середовищах, вчинення актів антисемітського 
вандалізму, та крайніх проявів ксенофобії – вчинення злочинів на ґрунті 
етнічної (національної) ненависті. 

На зазначене вказують виявлені Уповноваженим непоодинокі випадки 
прояву дискримінації на ґрунті расової нетерпимості. 

Так, неабиякого суспільного резонансу набув випадок расової 
нетерпимості, який мав місце в місті Ужгороді у приватному розважальному 
комплексі “Акваріопарк”. Адміністрацією аквапарку було відмовлено у доступі 
до розважального закладу двом темношкірим відвідувачам. 

                                           
10http://iom.org.ua/sites/default/files/guidelines_tot_draft_new-web_0.pdf 
11http://iom.org.ua/sites/default/files/hatecrimes_non-paper_web.pdf 
12www.ombudsman.gov.ua/files/alena/ZVIT_ROMA.pdf 
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Схожий інцидент трапився у січні та червні 2015 року в м. Миколаєві. 
Зокрема, працівниками бару «Сотка» було відмовлено декільком громадянам в 
наданні послуг громадського харчування у зв’язку з їхнім етнічним 
походженням. 

В останньому випадку за результатами реагування Уповноваженого з 
прав людини на факти прямої дискримінації за національною ознакою слідчим 
відділом Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області було 
відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 161 КК 
України (“Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 
національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими 
ознаками”). Наразі досудове розслідування в цьому кримінальному 
провадженні триває. 

Особливе занепокоєння в Уповноваженого з прав людини продовжують 
викликати крайні форми дискримінації – злочини, вчинені на ґрунті 
нетерпимості. Слід зазначити, що результати моніторингу Уповноваженого та 
неурядових організацій, що працюють у сфері протидії дискримінації, расизму 
та ксенофобії засвідчили, що порівняно з минулим роком кількість інцидентів 
фізичного насильства расистського, ксенофобського та антисемітського 
характеру помітно зменшилася. Про це свідчать, наприклад, кількісні 
показники статистичних даних, наданих Головним управлінням Національної 
поліції України у порівнянні з даними за минулий рік. 

 
Аналогічну картину представляють і результати моніторингу, який 

регулярно проводиться Групою моніторингу прав національних меншин, 
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ініційованою Конгресом національних громад України13, та Ініціативою 
“Розмаїття”14. 

У свою чергу протягом 2015 року Уповноваженим було виявлено 13 
інцидентів, які мали ознаки кримінальних правопорушень, скоєних з мотивів 
расової або етнічної (національної) нетерпимості та за якими Уповноваженим 
відкривалися провадження. 

У низці інцидентів завдяки реагуванню Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини вдалося забезпечити відкриття кримінального 
провадження, перекваліфікацію або докваліфікацію у здійснюваних 
правоохоронними органами кримінальних провадженнях на таку, що враховує 
мотив нетерпимості та, відповідно, передбачає більш суворе покарання для 
правопорушників. Йдеться, наприклад, про розслідування нападу на 
неповнолітнього Д. Узу на станції метро «Позняки» в м. Києві, де кримінально-
правова кваліфікація була змінена з частини 2 статті 296 КК України 
(хуліганство, вчинене групою осіб) на частину 2 статті 161 КК України 
(порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 
належності або ставлення до релігії, поєднане з насильством). 

Окремо слід наголосити на випадках антисемітського вандалізму, які 
були зафіксовані протягом 2015 року.  Це – написи, графіті, зображення 
свастики на синагогах, об’єктах культового значення, кладовищах, меморіалах, 
пам’ятниках Голокосту тощо. Зусиллями моніторингу Уповноваженого в цій 
частині зафіксовано 13 випадків, які мали місце в Києві, Одеській, Івано-
Франківській, Миколаївській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській 
областях. Лише у  Києві від січня до вересня 2015 року було скоєно 6 актів 
вандалізму у відношенні меморіалу “Менора”, розташованого на території 
Київського Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» та 
присвяченому пам’яті жертв Голокосту. 

Поширення антисемітського вандалізму в Україні підтверджує також 
випадок осквернення пам’ятника жертвам Голокосту неонацистськими 
символами, який мав місце у м. Миколаєві в ніч з 21 на 22 березня 2015 року. 
Варто зазначити, що спочатку правоохоронними органами м. Миколаєва було 
відмовлено у внесенні відомостей про вчинене кримінальне правопорушення 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань та не було розпочато досудове 
розслідування з посиланням на те, що до міліції не надходило жодної заяви про 
факт написання неонацистських символів на меморіалі жертвам Голокосту. 
Між тим, за результатами реагування Уповноваженого кримінальне 
провадження було відкрите. 

Попри те, що у сфері обліку розслідування та притягнення до 
відповідальності винних у скоєнні злочинів на ґрунті нетерпимості переважно 

                                           
13Лихачев, В., Безрук Т. Два года войны: Ксенофобия в Украине в 2015 г. Информационно-аналитический доклад по 
результатам мониторинга. К.: Конгресс национальных общин Украины. – 2016. 
14http://diversipedia.org.ua/ua 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                154 
 
 

спостерігаються ті самі проблеми, на яких Уповноважений наголошував у 
минулорічних доповідях, 2015 рік відмітився й низкою позитивних зрушень. 
Так, наприклад, у Головному слідчому управлінні Національної поліції України 
було призначено контактний пункт з питань злочинів, учинених на ґрунті 
ненависті, який на постійній основі забезпечує взаємодію з Бюро 
демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та здійснює моніторинг 
Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо розслідування в кримінальних 
провадженнях, розпочатих за фактом расової, національної, релігійної 
нетерпимості. Налагоджено співпрацю між Головним слідчим управлінням та 
Секретаріатом Уповноваженого щодо регулярного обміну інформацією про 
виявлені внаслідок моніторингу інциденти, що мають ознаки злочинів на 
ґрунті нетерпимості тощо. 

Як і в попередньому році актуальною залишається проблема поширення 
мови ворожнечі у засобах масової інформації та у соціальних мережах. 
Особливе занепокоєння викликають непоодинокі випадки розпалення 
національної нетерпимості, образи національної честі і гідності, підбурювання 
до дискримінації з боку окремих відомств та високопосадовців. 

Так, під час підготовки та розміщення повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення працівниками правоохоронних органів 
продовжують зазначатися громадянство або етнічне походження осіб, що 
підозрюються у скоєнні правопорушень. Прикладом мови, яка сприяє 
посиленню упередженого ставлення та нав’язування негативних стереотипів 
стосовно іноземців і мігрантів, є повідомлення патрульної поліції м. Львова у 
мережі Facebook15. В зазначеному повідомленні вказано громадянство 
правопорушника, що є неприпустимим оскільки формує упереджене ставлення 
до всіх іноземців. 

Предметом реагування Уповноваженого було також повідомлення 
голови департаменту Національної поліції протидії наркозлочинності І. Ківи у 
мережі Facebook16, у якому  посадовець зазначає етнічну приналежність 
(«циган») підозрюваних у торгівлі наркотиками осіб, а також розміщує у 
відкритому доступі їх фотографії. У листі до Голови Національної поліції 
України Уповноважений з прав людини наголосила, що жодної правомірної та 
об’єктивно обґрунтованої мети у вказуванні етнічної приналежності 
підозрюваних в описаній І. Ківою ситуації не вбачається, а відтак – це є 
дискримінаційним і неприпустимим, адже призводить до накладення 
кримінального тавра на всю етнічну меншину, що далі негативним чином 
позначається на відношенні до них населення. 

                                           
15https://www.facebook.com/lvivpolice/posts/1488563688112065. 
16https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=56 
3465730478248&id=100004444778679&pnref=story. 
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Також у 2015 році почастішали випадки поширення мови ворожнечі 
стосовно мігрантів. Прикладом формування упередженого ставлення до цієї 
категорії осіб є сюжет, який транслювався 07.09.2015 на каналі NewsNetwork17,  
у якому мігрантів представлено як брудних, нахабних та зневажливих до 
цивілізації, а також сюжет, який  транслювався 01.07.2015 на «Новому каналі» в 
програмі «Абзац!»: «Им тут как салом намазано. Нашествие азиатских 
нелегалов на Украину»18. 

У зверненнях до керівництва телеканалів, а також Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення Уповноваженим неодноразово 
було наголошено на необхідність  запобігати поширенню ЗМІ матеріалів, які 
спрямовані на розпалювання ворожнечі і сприяють стигматизації та 
дискримінації окремих груп суспільства, зокрема проводити активну 
просвітницьку роботу з журналістами та телевізійниками з означеного 
питання. За результатами реагування Уповноваженого ТОВ “Новий Канал”, 
наприклад, провів роз’яснювальну роботу з журналістським та редакційним 
складом, а також повідомив про включення тематики “мови ворожнечі” до 
планів підвищення кваліфікації журналістів. 

Разом з тим варто зауважити, що залишається невирішеним питання 
законодавчого врегулювання притягнення до відповідальності за поширення 
мови ворожнечі. Уповноважений неодноразово у своїх щорічних доповідях 
привертала увагу, що стаття 161 Кримінального кодексу України не є 
ефективним засобом протидії мові ворожнечі. Її застосування ускладнене як 
самим формулюванням складу злочину, так і тим, що відкриття кримінального 
провадження за ознаками порушення цієї статті можливе лише в порядку 
приватного обвинувачення. 

Обговорюючи питання дискримінації за ознакою етнічного 
(національного) походження неможливо оминути увагою й питання 
дотримання прав ромів в Україні. Попри те, що План заходів щодо реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року діє вже три роки, його виконання як 
центральними, так і місцевими органами державної влади важко назвати 
ефективним – фактично невирішеними залишаються ті самі проблеми, на які 
Уповноважений звертала увагу у своїх попередніх доповідях. Ці висновки 
підтверджує й опублікований у 2015 році звіт за результатами громадського 
моніторингу виконання Плану заходів, який був підготовлений одинадцятьма 
ромськими правозахисними організаціями у співпраці з Секретаріатом 
Уповноваженого та за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”19. 

Лише у листопаді 2015 року постановою Кабінету Міністрів України  
№ 993 було створено Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану 

                                           
17 http://newsnetwork.tv/movie/792/. 
18 http://abzats.novy.tv/ru/episode/yim-tut-yak-salom-namazano-navala-azijskih-nelegaliv-na-ukrayinu-abzats-01-07-2015/  
19 

 http://www.ombudsman.gov.ua/files/alena/ZVIT_ROMA.pdf 
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заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 року, завдання якої полягає 
у забезпеченні належної координації зусиль державних органів по виконанню 
Плану заходів. Уповноважений сподівається, що діяльність цієї робочої групи 
нарешті забезпечить необхідний прогрес і зрушить питання захисту прав ромів 
з мертвої точки. 

Як і в попередні роки у 2015 році працівниками Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини спільно з правозахисними ромськими 
організаціями було здійснено низку моніторингових візитів до місць 
компактного проживання ромів у різних областях України, зокрема 
Волинській, Дніпропетровській та Закарпатській. Моніторингові візити знову 
засвідчили наявність системних порушень у сферах документування, 
соціального захисту та освіти ромів, а також випадки дискримінаційного 
ставлення з боку правоохоронних та інших органів державної влади. За 
результатами візитів Уповноваженим на адресу обласних державних 
адміністрацій направлялися рекомендації щодо усунення виявлених 
порушень та вдосконалення роботи з місцевими ромськими громадами.  

Водночас з усього переліку проблем, які вдалося виявити під час 
моніторингових візитів та внаслідок опрацювання звернень від ромських 
громадських активістів, хотілося б окремо зупинитися на проблемах у сфері 
освіти, які варіюються від системних, як-то триваюча сегрегація, низький 
рівень матеріально-технічного та професійно-педагогічного забезпечення 
“ромських шкіл”, до індивідуальних – дискримінаційних утисків, яких 
зазнають діти в школах через приналежність до ромської національної 
меншини. 

Ці проблеми, на думку Уповноваженого, потребують вжиття 
комплексних заходів, зокрема: 

- створення умов для дошкільної підготовки дітей з 
малозабезпечених та погано або не інтегрованих у суспільство родин; 

- запровадження для вчителів, які працюють у поліетнічних класах, 
навчальних курсів з етнічної психології та етнічної соціології, культури та 
історії народів, представники яких навчаються в цій школі, класі; 

- проведення для учнів, їхніх батьків та педагогічних працівників в 
усіх без винятку школах інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих 
на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до національних 
меншин, зокрема ромської; 

- залучення неграмотних або малограмотних повнолітніх осіб до 
навчання у вечірніх школах, проведення з цією метою заходів щодо виявлення 
таких осіб і надання їм інформації про освітні послуги для дорослих. 

Також, гостро у 2015 році проявилася проблема етнічного профайлінгу 
щодо ромів з боку правоохоронних органів. Моніторинг та інформація зі 
звернень засвідчили триваючу в багатьох областях практику незаконних 
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затримань ромів, несанкційовані обшуки їхніх помешкань, залякування у 
відповідь на намагання ромів захистити свої права тощо. Найхарактернішою 
ілюстрацією цьому стали події в м. Золотоноша Черкаської області у ніч з 29 на 
30 жовтня 2015 р., які потребували миттєвого реагування з боку 
Уповноваженого, лише завдяки якому вдалося зупинити масові затримання 
ромів правоохоронцями. 

 
3.3. Дискримінація за ознакою релігійних переконань та стан 

забезпечення дотримання права на свободу віросповідання в Україні 

У сфері забезпечення права на свободу віросповідання в Україні та 
дотримання принципу недискримінації за ознакою релігійних переконань 
протягом 2015 року відмічався ряд проблемних питань, серед яких були як ті, 
що не знайшли свого вирішення протягом попередніх років, так і ті, що 
обумовлювалися характерними для 2015 року суспільно-політичними 
процесами.  

Зокрема на дискримінаційності дозвільного порядку проведення 
публічних мирних зібрань віруючих та релігійних організацій Уповноважений 
вже наголошувала в Щорічних доповідях за 2013 та 2014 роки, а також 
неодноразово зверталася до Міністерства культури України щодо необхідності 
внесення відповідних змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні 
організації”. З огляду на тривалу бездіяльність центральних органів державної 
влади у жовтні 2015 року Уповноваженим було внесено конституційне 
подання до Конституційного Суду України (далі – КСУ) стосовно визнання 
положення частини п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» таким, що не відповідає положенням статті 39 
Конституції України. За вказаним конституційним поданням КСУ 21 січня 2016 
року винесено ухвалу про проведення розгляду справи на пленарному 
засіданні КСУ. 

Також залишилося невирішеним питання подвійної реєстрації для 
релігійних громад, яка була запроваджена у 2012 році. На необхідності 
виправлення цієї ситуації Уповноважений також неодноразово вказувала у 
своїх попередніх доповідях. 

Ще одним проблемним питанням, з приводу якого до Уповноваженого 
протягом 2015 року надходили неодноразові звернення громадян, було 
порушення передбаченого статтею 35 Конституції України права громадян, 
для яких виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним 
переконанням, на заміну виконання військового обов’язку альтернативною 
(невійськовою) службою. Зазначене зумовлювалося тим, що в контексті Закону 
України «Про альтернативну (невійськову) службу» вказане конституційне 
право забезпечується лише у випадку призову на строкову військову службу 
або для проходження зборів військовозобов’язаних і не забезпечується у 
випадку призову за мобілізацією. Зважаючи на те, що на необхідності усунення 
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цієї проблеми вже було наголошено у Щорічній доповіді за 2014 рік, 
Уповноважений звернулася до Міністерства оборони України стосовно 
необхідності доопрацювання положень Законів України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», 
«Про альтернативну (невійськову) службу», які звужують право на заміну 
виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою у 
випадку призову за мобілізацією. 

Ще однією проблемою, яка не знайшла свого вирішення у 2015 році, 
була невизначеність порядку проходження альтернативної (невійськової) 
служби в інших нормативно-правових актах, зокрема в Положенні про порядок 
проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. № 2066, та 
Методичних рекомендаціях з розроблення положень про структурні 
підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, 
затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 26 
листопада 2012 року № 74. У зв’язку з цим, Уповноважений звернулася до 
Міністра соціальної політики України з пропозицією щодо розроблення та 
внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо змін до 
Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу», які б уможливили 
реалізацію конституційних гарантій на заміну військової служби 
альтернативною, включаючи період проведення мобілізації. 

Разом з тим Уповноваженим протягом 2015 року фіксувалися випадки 
спроб притягнення громадян, для яких виконання військового обов’язку 
суперечить їхнім релігійним переконанням, до кримінальної відповідальності. 
Так, за інформацією релігійної організації «Релігійний центр Свідків Єгови в 
Україні» лише в березні 2015 року стосовно віруючих, що належать до вказаної 
організації було відкрито 20 кримінальних проваджень. Разом з тим суди в 
більшості випадків, посилаючись на норми Конституції України як норми 
прямої дії та практику Європейського суду з прав людини, в цьому питанні 
ставали на захист права на альтернативну (невійськову) службу зазначених 
осіб. 

Крім того, у сфері забезпечення права на альтернативну невійськову 
службу відмічається ще декілька проблем, пов’язаних з відсутністю належного 
законодавчого врегулювання вказаного питання. Зокрема Закон України «Про 
альтернативну (невійськову) службу» дозволяє скористатися вказаним правом 
лише членам зареєстрованих релігійних організацій, хоча законодавством не 
встановлено імперативної вимоги стосовно реєстрації як необхідної умови 
функціонування релігійної громади. Таким чином, члени незареєстрованих 
релігійних організацій опиняються в ситуації, за якої обмежується їхня 
можливість реалізації свого конституційного права на заміну військового 
обов’язку альтернативною службою. 
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Разом з тим варто зауважити, що постанова Кабінету Міністрів України 
від 10.11.1999 року № 2066, яка визначає Перелік релігійних організацій, 
віровчення яких не допускає користування зброєю, не відображає в повній мірі 
нові релігії та віровчення, що набули поширення на теренах України, та догми 
віри яких не допускають використання зброї, оскільки з моменту 
затвердження вказаний Перелік жодного разу не переглядався та не був 
актуалізованим.  

Протягом 2015 року також викликало занепокоєння зростання кількості 
спроб незаконної зміни конфесійної належності релігійних громад. Зокрема до 
Уповноваженого надійшло 7 звернень щодо міжконфесійних конфліктів 
православних християн на території Рівненської, Тернопільської та Волинської 
областей. Однак наведена кількість звернень до Уповноваженого не є 
показовою – на сайті християнського порталу «Кіріос»20 розміщена карта, яка 
демонструє, що протягом 2015 року відбулося близько 100 переходів, у тому 
числі здійснених під тиском, релігійних громад УПЦ під юрисдикцію УПЦ КП. 

У зверненнях, які надходили до Уповноваженого, представники УПЦ 
скаржилися на утиски прихожан у зв’язку з їхньою конфесійною 
приналежністю, бездіяльність правоохоронних органів, що проявляється у 
відмові у реєстрації кримінальних проваджень за фактами незаконного 
утримування релігійних святинь та перешкоджання здійсненню релігійних 
обрядів тощо. За вказаними фактами Уповноваженим вживалися заходи 
реагування, зокрема надсилалися запити до правоохоронних органів, місцевих 
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в яких зверталися 
увага на необхідність детального дослідження всіх обставин справи, 
врахування мотиву нетерпимості при кваліфікації вказаних діянь та вжиття 
всіх передбачених законом заходів спрямованих на усунення зазначених 
порушень та сприяння у налагодженні міжконфесійного діалогу. 

У контексті вищезгаданого особливого резонансу набула ситуація 
стосовно конфлікту довкола Свято-Успенського храму в с. Птича Дубенського 
району Рівненської області, щодо якої представники Української православної 
Церкви зверталися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
тричі протягом 2015 року. За вказаними зверненнями Уповноваженим було 
відкрито провадження та продовжує здійснюватися моніторинг вказаної 
ситуації.  

Водночас необхідно зазначити, що з боку місцевих державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування вживалися окремі заходи 
спрямовані на розв’язання міжконфесійних конфліктів. Зокрема впродовж 
останнього року проводилися зустрічі з очільниками православних релігійних 
організацій за «столами примирення», з представниками релігійних громад, 
здійснювався ряд просвітницьких заходів спрямованих на усунення 

                                           
20 http://kyrios.org.ua/news/world/18938-karta-perehodiv-gromad-upts-mp-do-upts-kp.html 
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міжконфесійних протиріч. Разом з тим хоч вказані заходи і мали позитивні 
наслідки для розв’язання зазначених конфліктних ситуацій, проте в цілому, не 
маючи комплексного характеру та у зв’язку з відсутністю налагодженої 
взаємодії з правоохоронними органами, ситуація щодо міжконфесійних 
конфліктів в Україні залишається напруженою.  

У 2015 році увагу Уповноваженого також привертали випадки 
перешкоджання у здійсненні релігійної діяльності з боку окремих посадових 
осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Так, 
Оситнязька сільська рада Новомиргородського району Кіровоградської області 
17 липня 2015 року ухвалила рішення № 384 «Про реєстрацію релігійних 
громад на території Оситнязької сільської ради», відповідно до якого на 
території вказаної сільської ради було заборонено реєстрацію будь-якої 
релігійної організації, крім діючої православної церкви Свято-Казанської ікони 
Божої Матері. За вказаним фактом Уповноважений звернулася до суб’єкта 
прийняття акта стосовно невідповідності прийнятого ним рішення нормам 
чинного законодавства та необхідності усунення зазначених порушень. За 
результатами реагування Уповноваженого, рішенням сесії Оситнязької 
сільської ради від 24 грудня 2015 року № 32, згадане дискримінаційне рішення 
від 17 липня 2015 року № 384 було скасовано. 

Також протягом 2015 року фіксувалися непоодинокі випадки злочинів 
на ґрунті релігійної нетерпимості. Наприклад, за інформацією наданою 
релігійною організацією Свідки Єгови протягом 2015 року за період з січня по 
вересень 2015 року ними зафіксовано 26 випадків релігійно вмотивованого 
фізичного насилля, 22 випадки актів вандалізму по відношенню до релігійних 
споруд – Залів Царства. 

За вказаними випадками Уповноваженим направлялися запити до 
правоохоронних органів, органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.  

Водночас як і в попередні роки, відмічається неналежне реагування з 
боку правоохоронних органів на правопорушення вмотивовані релігійною 
нетерпимістю за ознакою релігійних переконань. Вказані злочини належним 
чином не обліковуються, при здійсненні кваліфікації не враховується мотив 
вчинення суспільно-небезпечного діяння, належним чином не здійснюється 
розслідування вказаних діянь. 

Так, зокрема 15.07.2015 у смт. Заболотів Снятинського району Івано-
Франківської обл., невідомі особи розмалювали образливими написами увесь 
периметр фасаду культового будинку Свідків Єгови21. Водночас за вказаним 
фактом кримінальне провадження було відкрито лише після оскарження 
бездіяльності працівників місцевого слідчого управління до суду. За 

                                           
21 Звіт релігійної організації «Релігійний центр Свідків Єгови в Україні» 
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інформацією наданою Головним управлінням Національної поліції в Івано-
Франківській області на даний час за вказаним фактом триває досудове 
розслідування. 

 

 

 

3.4. Дискримінація за ознакою інвалідності та стану здоров’я 

3.4.1. Інвалідність 
2015 рік не приніс суттєвих зрушень в сфері захисту прав осіб з 

інвалідністю, зокрема й в сфері запобігання та протидії дискримінації за цією 
ознакою. Такий висновок знайшов відображення в альтернативній доповіді 
Уповноваженого з прав людини «Про стан виконання Конвенції ООН про права 
інвалідів», яка була підготовлена та презентована в Женеві восени 2015 року. В 
основу альтернативної доповіді було покладено результати моніторингової 
діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у співпраці з 
громадськими правозахисними організаціями за останні три роки. З повним 
текстом доповіді можна ознайомитися на сайті Уповноваженого - 
http://www.ombudsman.gov.ua/files/Dopovidi/INT_CRPD_ 
NHS_UKR_21337_R%20.pdf. 

Варто також зауважити, що в Заключних зауваженнях стосовно 
первинного звіту України22, зокрема в тій частині, яка стосується питань 
рівності та недискримінації, Комітет з прав людей з інвалідністю звернув увагу 
власне на проблеми, які неодноразово актуалізувались й Уповноваженим як у 
попередніх щорічних доповідях, так і в поточній роботі. 

У 2015 році завершено провадження за зверненням громадянина К. з 
Кривого Рогу, яка висвітлювалась в попередній доповіді та стосувалась 
дискримінації і захисту його права як особи з інвалідністю, що пересувається за 
допомогою інвалідного візка, на доступ до правосуддя. За результатами 
реагування Уповноваженого судові засідання по справі, в якій заявник був 
стороною, почали проводитися у виїзному форматі, зокрема в доступному для 
представників маломобільних груп населення приміщенні Прокуратури 
Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, а також погоджено можливість 
проводити судові засідання в режимі відео конференції. Також Вища 
кваліфікаційна колегія суддів України повідомила Уповноваженого про 
реєстрацію звернення щодо дій судді Філатова К.Б, які призвели до порушення 
прав К. на доступ до правосуддя, та початок перевірки зазначених у зверненні  
відомостей. 

                                           
22 

 http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRPD/C/UKR/CO/1&Lang=R 
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Водночас попри фактичне поновлення прав заявника після реагування 
Уповноваженого, ця ситуація викрила додаткову проблему, яка потребує 
законодавчого вирішення. Тоді як лише незначна кількість приміщень судів 
залишається доступною для людей з інвалідністю, на що вказує аналіз, 
відображений у минулорічній доповіді Уповноваженого, проведення виїзних 
судових засідань, зокрема у доступних приміщеннях, не передбачено навіть в 
якості розумного пристосування ані при розгляді справ в порядку цивільного, 
ані в порядку адміністративного судочинства. Це має суттєвий негативний 
вплив на рівний доступ людей з інвалідністю до правосуддя. 

Іншим прикладом проблем з доступністю та відмовою у застосуванні 
розумного пристосування, які становлять дискримінацію за ознакою 
інвалідності, є випадок, який трапився з мешканкою Ужгорода Ц. За 
інформацією, розміщеною у засобах масової інформації, наприкінці вересня 
цього року Ц., яка пересувається на інвалідному візку, разом з сином 
намагалися купити підручники у книгарні «Абетка». Оскільки приміщення не 
пристосоване до потреб людей з інвалідністю (при вході відсутній пандус), 
жінка не змогла потрапити всередину магазину. Окрім цього, працівниками 
магазину були проігноровані прохання вийти до неї та надати інформацію про 
товари біля входу у магазин, хоча жінка чекала протягом години. 

У межах відкритого ініціативного провадження Уповноважений 
надіслала відповідні запити до фізичної особи-підприємця (власниці магазину 
«Абетка»), Інспекції з питань захисту прав споживачів у Закарпатській області, 
Управлінню державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській 
області та Ужгородському міському голові. Станом на початок 2016 року 
надійшло повідомлення про те, що поруч з магазином «Абетка» пандус 
встановлено. 

Також  у 2015 році увагу Уповноваженого привернув наказ Міністерства 
соціальної політики України від 20.01.2015 № 37 «Про затвердження Порядків 
визначення функціональних можливостей інвалідів, дитини-інваліда, іншої 
особи», яким передбачено порядок визначення функціональних можливостей 
особи, яка потребує протезування нижніх кінцівок, результат якого є підставою 
для забезпечення особи протезно-ортопедичними виробами різної 
функціональності. Проведений аналіз цього наказу засвідчив наявність у ньому 
положень, які суперечать нормам антидискримінаційного законодавства, 
зокрема через надмірне та таке, що не має правомірної, об’єктивно 
обґрунтованої мети застосування “соціальних” характеристик (як-то 
працевлаштованість, догляд за дітьми, професійні заняття спортом, місце 
проживання тощо) для визначення функціональності та якості протезно-
ортопедичних виробів, якими забезпечуються люди з інвалідністю. 

З огляду на дискримінаційність окремих положень наказу 
Уповноважений у грудні 2015 року звернулася до Міністерства соціальної 
політики України з вимогою внесення відповідних змін до наказу. У своїй 
відповіді міністерство повідомило, що наразі з метою вдосконалення 
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зазначеного наказу розробляється проект змін до нього, в ході чого зауваження 
та рекомендації Уповноваженого будуть враховані. 

Окрім цього, протягом року Уповноваженим приділялася особлива увага 
питанню доступу осіб з інвалідністю до державної служби. Статистичні дані 
засвідчують, що в бюджетній сфері найнижчі показники зайнятості таких осіб. 
Причинами такого стану, на думку Уповноваженого, є відсутність 
відповідальності за невиконання квоти з працевлаштування осіб з 
інвалідністю, відсутність коштів, передбачених на створення умов на робочому 
місці чи загальної доступності в установі, небажання брати таких осіб на 
роботу. Найголовнішою причиною такої ситуації є відсутність вимог щодо 
створення належних умов доступності під час конкурсного відбору  на 
зайняття вакантних посад на державній службі. 

Так, у ході аналізу актів законодавства на предмет відповідності їх норм 
принципу недискримінації було виявлено, що існуючий порядок прийняття на 
державну службу створює  низку перешкод для людей з інвалідністю, зокрема 
по зору, та не передбачає будь-якого розумного пристосування до їхніх 
особливих потреб. Наприклад, залежно  від міри втрати зору, особа не може 
самостійно (власноруч) підготувати та подати автобіографію, яка 
заповнюється від руки; Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру, де зазначено, що декларант заповнює декларацію 
власноручно чорнильною або кульковою ручкою, що у випадку особи з 
порушеннями зору є неможливим. Аналогічні проблеми виникають і при 
написанні різноманітних заяв (наприклад, згода на спеціальну перевірку 
тощо). 

Ці перешкоди, які можуть вважатися одночасно непрямою 
дискримінацією за ознакою інвалідності та відмовою від розумного 
пристосування в розумінні Конвенції ООН про права інвалідів, Закону України 
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та Закону України "Про 
засади запобігання та протидії дискримінації", не тільки порушують 
антидискримінаційне законодавство, але й унеможливлюють самостійне 
подання людьми з інвалідністю документів до приймальної комісії, складання 
письмового іспиту тощо. 

З огляду на це Уповноваженим направлено звернення до Національного 
агентства з питань державної служби щодо внесення відповідних змін до 
нормативно-правових актів, що регулюють питання прийняття на державну 
службу з метою врахування потреб осіб з інвалідністю, усунення 
дискримінаційних норм і запобігання дискримінаційним практикам. 

3.4.2. ВІЛ/СНІД-статус 
Сьогодні епідемічна ситуація в Україні  характеризується певним 

зниженням кількості зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції на 
загальнонаціональному рівні: за даними дослідження МБФ “Альянс 
громадського здоров’я” за січень-жовтень 2015 року кількість нових, офіційно 
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зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції становить 12 231, що на 9% менше у 
порівнянні з тим самим періодом у 2014 році. 

Однак люди, які живуть з ВІЛ, залишаються уразливою категорією та 
надалі потребують особливої уваги і правового захисту з боку органів 
державної влади та місцевого самоврядування. Тому проведення постійного 
моніторингу дотримання принципу недискримінації у ставленні до ВІЛ-
позитивних людей залишається одним з пріоритетних напрямів роботи 
Уповноваженого з прав людини. 

У Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина у 
2014 році наголошувалось, що діюча заборона на імміграцію в Україну людям, 
які живуть з ВІЛ, безумовно становить пряму дискримінацію та порушує норми 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Аналогічна 
позиція була озвучена й представниками моніторингової місії Європейського 
Союзу під час консультацій з оцінки виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС 
візового режиму для України, які пройшли в червні 2015 року. 

У липні 2015 року Уповноважений звернулася до Міністерства охорони 
здоров’я України з проханням переглянути Перелік інфекційних хвороб, 
захворювання на які є підставою для відмови в наданні дозволу на імміграцію 
в Україну, з метою вилучення з нього положень, які призводять до 
дискримінації осіб за ознакою їхнього ВІЛ-статусу. У відповідь Міністерством 
було повідомлено, що наказом від 11.06.2015 р. № 329 ВІЛ-інфекцію з Переліку 
було виключено. 

На думку Уповноваженого, скасування заборони для ВІЛ-позитивних 
іноземців та осіб без громадянства є значним кроком уперед у сфері захисту 
прав людини та зменшення випадків дискримінації людей, які живуть з ВІЛ. 

Водночас, оскільки в ч. 4 ст. 24 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» залишається норма про необхідність надання медичної 
довідки про відсутність ВІЛ-інфекції для отримання української візи, 
Уповноважений звернулася до Міністерства закордонних справ України з 
проханням роз’яснити існуючу на даний час практику її застосування 
дипломатичними представництвами та консульськими установами України за 
кордоном. За результатами перевірки, проведеної Міністерством закордонних 
справ України, випадків відмов в оформленні віз ані на підставі відсутності 
такої довідки, ані через ВІЛ-позитивний статус людини не виявлено. 

Показовим прикладом дискримінації за ознакою ВІЛ-статусу є 
звернення громадянки Г., у якому вона повідомила, що перебуваючи зі своєю 
донькою на лікуванні в одному із медичних закладів, не одержала належної 
медичної допомоги через наявність у її дитини ВІЛ-інфекції, внаслідок чого 
дитина померла. Лікарське свідоцтво про смерть із зазначенням діагнозу 
«СНІД» було передане стороннім особам і таким чином розголошено ВІЛ-статус 
дитини. У зв’язку із цим троє інших дітей заявниці піддались дискримінації у 
школі, де лікарі відмовились взяти у них аналіз крові, побоюючись, що вони 
також ВІЛ-інфіковані. 
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У рамках реагування на зазначений випадок Уповноважений звернулася 
до Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації 
з проханням вжити заходів відповідно до чинного законодавства, а також до 
Міністерства охорони здоров’я з пропозицією внести зміни до відповідних 
нормативно-правових документів МОЗ України з метою забезпечення 
підготовки лікарського свідоцтва про смерть у двох примірниках – одного із 
зазначенням повного діагнозу, який би зберігався у закладі охорони здоров’я, а 
іншого без зазначення діагнозу або із зазначенням діагнозу в закодованому 
вигляді, який би видавався родичам або відповідальним державним органам. 

 

3.5. Дискримінація за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної 
ідентичності 

3.5.1. Дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації 
В українському суспільстві зберігається високий рівень упередженості 

до представників ЛГБТ-спільноти, що проявляється в численних випадках 
дискримінації, на повагу до людської гідності, свободи слова та мирних зібрань, 
а також у вчиненні злочинів на ґрунті гомофобної та трансфобної 
нетерпимості. Ефективній боротьбі із проявами дискримінації щодо ЛГБТ 
перешкоджає відсутність необхідних правових механізмів, на чому 
неодноразово наголошувалося у попередніх щорічних доповідях. 

Одним з не багатьох позитивних зрушень, які відбулися в 2015 році, є  
прийняття Закону України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю 
України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії 
дискримінації з правом Європейського Союзу". Зазначеним законом був 
розширений перелік ознак, за якими у сфері праці забороняється 
дискримінація. Зокрема, до цього переліку включено такі ознаки як сексуальна 
орієнтація та ґендерна ідентичність. Таким чином, в Україні вперше на 
законодавчому рівні встановлено заборону дискримінації за вказаними 
ознаками у сфері праці. 

Між тим Уповноважений вбачає за необхідне наголосити на тому, що 
оскільки на сьогоднішній день у Верховній Раді України продовжується 
підготовка проекту нового Трудового кодексу України, важливо, аби аналогічні 
гарантії заборони дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності знайшли відображення й у ньому. 

Окрім цього, у Плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини передбачено низку заходів, які стосуються забезпечення прав та 
рівних можливостей представників ЛГБТ-спільноти: внесення змін до 
законодавства щодо заборони дискримінації за ознаками сексуальної 
орієнтації та ґендерної ідентичності в усіх сферах суспільних відносин; 
модернізація кримінального законодавства з метою встановлення більш 
суворого покарання за злочини, скоєні з мотивів гомофобної або трансфобної 
нетерпимості; удосконалення порядку надання медичної допомоги особам, які 
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потребують зміни (корекції) статевої належності, тощо. Уповноважений 
сподівається, що сумлінна та послідовна реалізація цих та інших заходів Плану 
дій дозволить суттєво покращити становище ЛГБТ в Україні. 

Стосовно права на свободу мирних зібрань без дискримінації за ознакою 
сексуальної орієнтації варто зазначити, що, з огляду на негативну практику 
попередніх років, Уповноважений зверталася до Служби безпеки України, 
Міністерства внутрішніх справ України та Київської міської державної 
адміністрації з проханням сприяти проведенню в м. Києві «Маршу рівності» та 
забезпечити у відповідності до позитивних зобов’язань держави належну 
безпеку заходу. Попри початкову невизначеність ситуації Київська міська 
державна адміністрація в результаті не намагалася домогтися заборони 
проведення правозахисної акції «Марш рівності» у судовому порядку, а 
органами внутрішніх справ було забезпечено охорону громадського порядку 
під час Маршу. 

Незважаючи на це, праворадикалами було вчинено напад на мирну ходу, 
внаслідок якого постраждало близько 20 осіб, як з числа правоохоронців, які 
охороняли Марш, так і учасників. 

Водночас у таких містах як Миколаїв та Одеса представники ЛГБТ-
спільноти стикнулися із бюрократичними труднощами при реалізації права на 
мирні зібрання. 

Так, у Миколаєві виконавчий комітет міської ради, отримавши 
повідомлення про запланований представниками ЛГБТ-спільноти  захід, 
звернувся з позовом до адміністративного суду про обмеження права 
громадської організації «Асоціація ЛГБТ «Ліга»» на  проведення заходу. 
Уповноважений вступила у справу як третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог, на стороні відповідача з метою не допустити дискримінації у праві на 
мирні зібрання за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності. У 
результаті розгляду суд відмовив у задоволенні позову визнавши, що 
позивачем не було надано суду достатніх та допустимих доказів того, що 
публічний захід у формі велопробігу несе в собі небезпеку для громадської 
безпеки, загрожує життю людей та створює умови для злочинів та заворушень, 
а доводи щодо створення небезпеки громадському порядку є 
необґрунтованими, адже за такими міркуваннями слід забороняти проведення 
всіх масових акцій. 

Між тим, у серпні 2015 року Одеський окружний адміністративний суд 
своїм рішенням обмежив право на мирне зібрання шляхом заборони 
проведення «Маршу Рівності» 15.08.2015 у м. Одеса. Суд при ухваленні рішення 
став на сторону позивача – виконавчого комітету Одеської міської ради – та, 
всупереч практиці Європейського суду з прав людини, визнав достатньою 
підставою для заборони заходу те, що його проведення викличе занепокоєння 
та негативне ставлення громадськості міста. 

У 2015 році явною стала тенденція до зростання кількості злочинів на 
ґрунті нетерпимості до ЛГБТ, переважно випадків фізичного насильства. Так, 
Центр «Наш світ» у звіті про становище ЛГБТ в Україні у 2015 році наводить 
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інформацію про 71 інцидент на ґрунті нетерпимості щодо ЛГБТ, у тому числі 32 
факти фізичного насильства та 2 факти завдання шкоди майну23, що майже 
вдвічі перевищує аналогічні показники минулого року24. 

Водночас, у результаті здійснюваного моніторингу, Уповноваженим було 
зафіксовано 15 інцидентів на ґрунті нетерпимості за ознакою сексуальної 
орієнтації. За 10 з цих інцидентів Уповноваженим відкривалися провадження, 
скеровувалися запити до органів внутрішніх справ, у тому числі й щодо 
найбільш резонансних подій: організований насильницький напад на 
учасників “Маршу рівності – 2015” у Києві, вчинення вибухів у  клубах “Тема” та 
“Лібертін” у м.Одесі, напади радикально налаштованих груп осіб на ком’юніті-
центри “QueerHomeOdessa”, “QueerHomeKrivbas”, кафе “Клеопатра” у Кривому 
Розі, що супроводжувалися залякуваннями відвідувачів, фізичним насильством 
та ушкодженням майна закладів. 

У жодному з випадків вчинення кримінального правопорушення щодо 
ЛГБТ протиправні дії правопорушників поліція не кваліфікувала за статтею 
161 Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності громадян 
залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, 
інвалідності та за іншими ознаками». Наприклад, за фактами подій довкола 
“Маршу рівності – 2015” та розважальних закладів «Лібертін» та «Тема» 
Приморським відділом поліції у м. Одесі ГУ НП в Одеській області 
розслідувалося кримінальне провадження з кримінально-правовою 
кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), попри те, що слідчим 
було встановлено, що зловмисники діяли з мотивів «неповаги до осіб 
нетрадиційної сексуальної орієнтації». 

 
3.5.2. Дискримінація за ознакою ґендерної ідентичності 

Становище трансґендерних людей у 2015 році не зазнало жодних 
позитивних змін. Залишаються чинними дискримінаційні та такі, що 
порушують конституційні права людини на свободу й особисту 
недоторканність та повагу до приватного і сімейного життя, положення 
нормативно-правових актів, які визначають процедуру проходження корекції 
статевої належності та наступної за цим зміни відомостей про стать особи в 
ідентифікаційних документах (свідоцтві про народження та паспорті) 
громадянина України. 

Відтак, рекомендації Уповноваженого, висловлені у попередніх 
доповідях залишаються актуальними. 

Водночас спостерігається розвиток достатньо позитивної судової 
практики з питань забезпечення прав трансґендерних людей. Позитивним 
прикладом є, зокрема, рішення Окружного адміністративного суду міста Києва 
від 12.06.2015, який фактично визнав незаконною відмову трансґендерному 
чоловіку у видачі медичного свідоцтва про зміну (корекцію) статевої 

                                           
23 Крига скресла. Становище ЛГБТ в Україні у 2015 році. / Центр “Наш світ”. – К.: Центр “Наш світ”, 2016. – С. 17. 
24 Від розпачу до надії. Становище ЛГБТ в Україні у 2014 році. / Центр “Наш світ”. – К.: Центр “Наш світ”, 2015. – С. 
17. 
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належності у зв’язку з тим, що обсяг проведених хірургічних корекцій не 
відповідає визначеному мінімальному обсягу хірургічного втручання для осіб 
жіночої статі, що мають діагноз F 64.0 (транссексуалізм). 

Загалом, за інформацією Центру «Наш світ» у 2015 році Окружним 
адміністративним судом міста Києва було задоволено три позови українських 
трансґендерів проти Міністерства охорони здоров’я України в особі Комісії з 
питань зміни (корекції) статевої належності, якими оскаржувалися вимоги 
наказу Міністерства охорони здоров’я України “Про удосконалення надання 
медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої 
належності” від 03.02.2011 № 60. Між тим ці рішення оскаржені відповідачем і 
наразі перебувають на стадії апеляції25. 

 
3.6. Дискримінація за ознакою місця проживання (реєстрації) 

Порівняно з попередніми роками 2015 рік відзначився особливо гострим 
проявом дискримінації за ознакою місця проживання (реєстрації). У 
найзагальнішому вигляді дискримінація за ознакою місця проживання 
(реєстрації) – це різниця у поводженні та / або обмеження у правах через 
попереднє або фактичне місце проживання (реєстрації) особи. 

Показовим прикладом дискримінації за цією ознакою є рішення 
виконавчого комітету Львівської міської ради «Про тимчасове встановлення 
часу дії посвідчень пільгових категорій пасажирів у міському автотранспорті» 
від 10.03.2015р. № 115, внаслідок прийняття якого утворилася ситуація, в якій 
громадяни – мешканці Львова, які мають право на пільги, встановлені на 
загальнонаціональному рівні, зазнали обмеження своїх прав у сфері 
користування послугами міського автотранспорту порівно з громадянами – 
мешканцями інших адміністративно-територіальних одиниць. 

У зв’язку з описаною ситуацією Уповноваженим було внесено подання до 
Львівського міського голови з проханням терміново скасувати зазначене 
рішення як таке, що порушує права та свободи громадян України, приписи 
Конституції України, соціального та антидискримінаційного законодавства. За 
результатами розгляду подання Уповноваженого 15 травня 2015 року 
виконкомом Львівської міської ради було прийнято нове рішення, внаслідок 
чого попереднє втратило чинність, а права мешканців Львова, які 
користуються пільгами на безоплатний проїзд автомобільним транспортом 
загального користування – поновлено. 

Також, у ході здійснення провадження за численними зверненнями 
громадян Самбірського району Львівської області щодо диференціації розміру 
оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах залежно від 
місця їх реєстрації, на адресу міського голови Уповноваженим були внесені 
відповідні акти реагування. За результатами розгляду прийнято рішення, яким 
встановлено оплату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах в 

                                           
25 Крига скресла. Становище ЛГБТ в Україні у 2015 році. / Центр “Наш світ”. – К.: Центр “Наш світ”, 2016. – С. 4. 
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однаковому розмірі для тих, які зареєстровані у м. Самборі, та тих, які 
зареєстровані в інших містах і селах за його межами. 

Особливої уваги в контексті проблеми дискримінації за ознакою місця 
проживання потребує й питання соціальних виплат. Наприклад, у 2015 році до 
Уповноваженого надійшло звернення громадянки К., у якому вона повідомила 
про припинення їй передбачених  законом виплат по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку у зв’язку з тимчасовим перебуванням К. та 
дитини за кордоном. 

Посилаючись на практику Європейського суду з прав людини, зокрема 
рішення суду по справі “Пічкур проти України”, в якому наголошено, що право 
на отримання соціальної виплати не може бути поставлене у залежність від 
місця проживання особи, Уповноваженим було внесено подання на адресу 
Міністра соціальної політики України. За результатами розгляду актів 
реагування Уповноваженого по цій справі Міністерством соціальної політики і 
Міністерством закордонних справ розпочато розробку змін до Порядку 
призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. 

Варто зауважити, що в умовах реформи влади та пов’язаної з нею 
децентралізацією дискримінація за ознакою місця проживання стає 
додатковою загрозою. Мова йде про можливі випадки  відмінного поводження 
як щодо осіб, які проживають у різних населених пунктах у межах однієї 
об’єднаної територіальної громади, так і щодо мешканців одних 
територіальних громад відносно інших. Це особливо гостро може проявитись у 
сфері освіти, користування послугами громадського транспорту, отримання 
медичних послуг тощо. 
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РОЗДІЛ 4. ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ 
 
Як і в попередні роки, до Уповноваженого з прав людини продовжують 

надходити тисячі звернень громадян щодо порушення їх права на належний 
судовий захист. Громадяни продовжують скаржитись на порушення прав і 
свобод, проголошених Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод, Конституцією України та процесуальним законодавством. Із 
зазначеного питання в 2015 році до Уповноваженого надійшло 4720 звернень, 
тоді як в 2014 році надійшло 5184, в 2013 році – 4717, в 2012 році – 5836. 

Наведені дані свідчать, що захист прав громадян як у кримінальному, 
так і в цивільному й адміністративному судочинстві продовжує потребувати 
уваги Уповноваженого, оскільки правоохоронні та судові органи продовжують 
здійснювати свої повноваження з суттєвими порушеннями як міжнародних 
договорів, так і положень національного законодавства. 

 
4.1. Право на захист у кримінальному провадженні 

 
У 2015 році з питань порушення прав і свобод у кримінальному 

провадженні до Уповноваженого надійшло 3450 звернень (в 2014 році – 4276 
звернень, в 2013 році – 3690 звернень), тоді як всього з питань судового 
захисту надійшло 4720. 

Цей показник свідчить, що найбільше порушень прав громадян 
допускається саме під час здійснення кримінального провадження. 

Однак важливим спостереженням є те, що до Уповноваженого надходять 
скарги громадян з тих же питань, стосовно тих же порушень діючого 
законодавства, з приводу яких уже наголошувалось у попередніх доповідях 
Уповноваженого за минулі роки, – це невнесення відомостей про вчинення 
кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
(далі – ЄРДР), безпідставне порушення або безпідставне закриття 
кримінальних проваджень, незаконне затримання, порушення права на захист 
тощо. Надходили також скарги на тривале кримінальне переслідування та на 
тривалий судовий розгляд кримінального провадження. 

Більшість таких звернень надійшли до Уповноваженого з 
Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Львівської, Київської областей, м. 
Києва, Донецької та Луганської областей. 
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Як і раніше, з огляду на відсутність в Уповноваженого будь-яких прав чи 
повноважень у кримінальному провадженні, у відповідь на зазначені 
звернення заявникам надавались роз’яснення щодо їх процесуальних прав у 
кримінальному провадженні, порядку оскарження рішень, дій, бездіяльності 
слідчих чи прокурорів. У тих випадках, коли заявники повідомляли про 
відверте ігнорування правоохоронними органами чи органами прокуратури 
прав заявників, до органів прокуратури різних рівнів направлялись листи 
щодо проведення перевірок й вжиття відповідних заходів реагування. І як 
свідчить статистика, у 510 випадках цими органами підтверджено порушення 
прав заявників та вжито заходів щодо їх поновлення. 

 
4.1.1. Порушення прав і свобод під час досудового розслідування 
 
 Із 3450 звернень, що надійшли до Уповноваженого в 2015 році та в 

яких порушувались питання щодо захисту у кримінальному провадженні, 351 – 
скарги щодо невнесення в ЄРДР відомостей про вчинення кримінальних 
правопорушень, 388 – скарги на безпідставне порушення кримінальних 
проваджень, 129 – скарги на безпідставне закриття кримінальних проваджень, 
261 – скарги на тривале досудове розслідування, 330 – скарги на порушення 
права на захист, 286 – скарги на незаконне затримання, біля 2 тисяч – скарги на 
рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора тощо. 

 
Скарги на невнесення відомостей про вчинення кримінального 

правопорушення до ЄРДР 
 
    Слід зазначити, що скарги на невнесення відомостей про вчинення 

кримінального правопорушення до ЄРДР, як і в минулі роки, продовжує бути 
одним із найпоширеніших предметів скарг на діяльність чи бездіяльність 
правоохоронних органів. 

    Нагадаю, що відповідно до діючого КПК України слідчий, прокурор 
зобов’язані невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви чи 
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, внести відповідні 
відомості до вказаного реєстру та розпочати розслідування (стаття 214). 

 Однак, як свідчить аналіз скарг громадян, ситуація з цього приводу в 2015 
році не змінилась. Правоохоронці, як і раніше, продовжують вибірково вносити 
відповідну інформацію до ЄРДР та вишукувати підстави для уникнення цієї 
реєстрації. 

Наприклад, у травні 2015 року до Уповноваженого надійшло звернення 
від пенсіонерки з м. Одеса Віри Ч. щодо неправомірної бездіяльності СВ 
Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, який протягом трьох 
місяців не реагував на її звернення та не вносив до ЄРДР її заяви про нанесення 
їй відомою їй особою тілесних ушкоджень. Заявниця також стверджувала, що 
місцева прокуратура також залишила поза увагою її скарги з приводу 
бездіяльності вказаного відділу міліції. Лише після звернення в червні 2015 року 
Уповноваженого до прокурори Одеської області 06 липня 2015 року були 
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внесені відповідні відомості до ЄРДР та за вказаним фактом порушено 
кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого частиною першою статті 125 КК України. 

З такою ж скаргою в травні 2015 року до Уповноваженого звернувся 
житель Чернігівської області Григорій С., який повідомив, що неодноразово 
звертався до місцевого відділу міліції та прокуратури Козелецького району 
Чернігівської області з приводу того, що його колишня дружина шляхом 
підробки документів заволоділа всім спільно набутим майном, а при спробі 
знайти спільну мову з нею до нього була застосована вогнепальна зброя. У 
відповідь на запит Уповноваженого прокуратура Чернігівської області 
повідомила, що 23 червня 2015 року Козелецьким РВ УМВС України у 
Чернігівській області внесено до ЄРДР відомості за фактом заволодіння 
Антоніною С. шляхом підробки документів майном Григорія С. за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 
КК України. 

Схоже звернення у жовтні 2015 року надійшло до Уповноваженого від 
жителя м. Хмельницький Андрія К., який повідомив про те, що на початку 
жовтня 2015 року в приміщенні реєстраційної служби Тернопільського міського 
управління юстиції Тернопільської області при намірі зареєструвати право 
власності на певне майно на нього було здійснено напад відомою йому особою 
та викрадено правоустановчі та інші документи, необхідні для здійснення 
реєстрації згаданого майна. При цьому заявнику були нанесені тілесні 
ушкодження. Заявник відразу звернувся до Тернопільського міського відділу 
УМВС України у Тернопільській області. Однак у вказаному відділі замість того, 
щоб за заявою Андрія К. внести відповідні відомості до ЄРДР, цю заяву 
зареєстрували у Журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до 
цього відділу. Лише після звернення Уповноваженого до прокуратури 
Тернопільської області 17 листопада 2015 року СВ Тернопільського відділу 
поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області розпочато кримінальне 
провадження за вказаним фактом за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого частиною першою статті 357 КК України. 

І таких прикладів, на жаль, десятки. При цьому слід звернути увагу, що 
Уповноважений не є виключенням із числа вище перелічених заявників. 

Так, у вересні 2015 року Уповноважений звернулась до Вишгородського 
РВ ГУМВС України у Київській області із заявою про вчинення щодо 78-річної 
жительки Вишгородського району Київської області Катерини П. кримінального 
правопорушення, передбаченого частиною першою статті 382 КК України, та з 
вимогою внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати досудове 
розслідування та повідомити Уповноваженого про реєстрацію в ЄРДР зазначеної 
заяви. Однак зазначений відділ міліції не надав Уповноваженому жодної 
інформації. Лише у грудні 2015 року на запит Секретаріату Уповноваженого 
Вишгородський районний відділ поліції ГУП в Київській області повідомив про 
те, що вищезазначена заява Уповноваженого ще 10 вересня 2015 року була 
розглянута у порядку Закону України «Про звернення громадян». Звичайно, таке 
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порушення діючого законодавства було оскаржено слідчому судді 
Вишгородського районного суду Київської області, який 15 січня 2016 року 
визнав незаконною бездіяльність вказаного органу міліції та зобов’язав вже 
Вишгородський відділ поліції ГУП в Київській області внести відомості за 
заявою Уповноваженого до ЄРДР, розпочати досудове розслідування та 
письмово повідомити Уповноваженого про початок досудового розслідування та 
про його закінчення. 

Слід зазначити, що в 2015 році актуальним залишалось і питання щодо 
внесення в ЄРДР заяв про кримінальні правопорушення, вчинені безпосередньо 
співробітниками правоохоронних органів. Із звернень громадян та за 
результатами проваджень Уповноваженого вбачається, що, як і раніше, 
відомості про неправомірні дії правоохоронців до ЄРДР вносились лише на 
виконання ухвал слідчих суддів або за зверненням Уповноваженого до органів 
прокуратури вищого рівня. 

Наприклад, у червні 2015 року до Уповноваженого звернувся адвокат 
Олександр К. в інтересах підозрюваного, щодо якого з боку працівників 
Зінківського РВ УМВС України в Полтавській області були застосовані 
недозволені методи досудового слідства. У відповідь на запит Уповноваженого 
прокуратура Полтавської області повідомила, що на виконання ухвали слідчого 
судді від 14 липня 2015 року відповідні відомості були внесені до ЄРДР та 
розпочато досудове розслідування щодо трьох співробітників міліції за 
попередньою кваліфікацією за частиною другою статті 365 КК України. 

У червні 2015 року до Уповноваженого звернувся Руслан Р. щодо 
неправомірних дій працівників Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій 
області під час його затримання. Лише після звернення Уповноваженого до 
прокуратури Хмельницької області 14 липня 2015 року були внесені до ЄРДР 
відомості про кримінальне правопорушення, передбачене частиною другою 
статті 365 КК України, вчинене співробітниками міліції внаслідок перевищення 
службових повноважень та спричинення заявнику тілесних ушкоджень. 

Аналогічна ситуація склалася й у випадку Дмитра В., який у липні 2015 
року звернувся до Уповноваженого з такою ж скаргою. Прокуратура Херсонської 
області у відповідь на запит Уповноваженого повідомила, що у зв’язку з її 
зверненням 01 вересня 2015 року до ЄРДР були внесені відомості щодо 
співробітників Каховського РВ УМВС України у Херсонській області за ознаками 
злочину, передбаченого частиною другою статті 365 КК України. 

У листопаді 2015 року до Уповноваженого звернувся Валерій Р. з такою ж 
скаргою. І вже в січні 2016 року прокуратура Чернівецької області повідомила 
Уповноваженого про те, що 05 січня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді 
слідчим відділом прокуратури Чернівецької області відкрито кримінальне 
провадження щодо катування заявника, нанесення тілесних ушкоджень та 
відкритого викрадення працівниками міліції належного йому майна. 

Однак слід зауважити, що частіше органи прокуратури повідомляють 
Уповноваженого про те, що за заявами громадян проведено службові 
розслідування за фактами щодо неправомірних дій співробітників міліції, за 
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результатами яких вказані факти не знайшли свого підтвердження, а тому 
підстав для внесення відомостей до ЄРДР немає. 

Також непоодинокими є випадки, коли Уповноваженого повідомляють 
про те, що «за своїм змістом звернення громадянина не є заявою про вчинення 
кримінального правопорушення, оскільки в ньому викладені його міркування щодо 
можливих правопорушень з боку вказаних осіб; доводи заявника не містять 
об’єктивних даних, що свідчать про ознаки того або іншого кримінального 
правопорушення і ґрунтуються лише на припущеннях щодо необґрунтованості 
дій вказаних осіб. За таких обставин підстав для внесення до ЄРДР відомостей 
про кримінальні правопорушення не вбачається». 

Наприклад, відповідь такого змісту Уповноваженому надала прокуратура 
Донецької області після розгляду листа Уповноваженого в інтересах Олександра 
П., якого невідомі озброєні особи двічі викрадали та тримали у невідомому місці 
по декілька днів, пізніше з автомату АКМ прострелили йому ногу і в такому стані 
тиждень тримали у підвальному приміщенні. 

Проте на окрему увагу заслуговує той факт, що органи прокуратури усіх 
рівнів, включаючи і Генеральну прокуратуру України, дозволяють собі не 
вносити до ЄРДР або вносити через тривалий час відповідні відомості щодо 
вчинення кримінальних правопорушень з боку працівників правоохоронних 
органів навіть за наявності ухвал слідчих суддів. 

Наприклад, у серпні 2015 року до Уповноваженого надійшло звернення 
засудженого Юрія С. з приводу невиконання ухвали слідчого судді 
Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 26 липня 2015 
року, якою зобов’язано прокуратуру Закарпатської області внести до ЄРДР 
відомості за його заявою щодо протиправних дій працівників адміністрації 
Закарпатської УВП (№9). Лише після запиту Уповноваженого прокуратура 
Закарпатської області повідомила про те, що 22 вересня 2015 року на підставі 
вказаного рішення суду було порушено кримінальне провадження, яке вже 30 
вересня 2015 року було закрито у зв’язку із відсутністю складу кримінального 
правопорушення. 

У жовтні 2015 року звернувся до Уповноваженого житель м. Києва Юрій С. 
з приводу невиконання Генеральною прокуратурою України ухвали 
Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2015 року, якою зобов’язано 
компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України внести 
відповідні відомості до ЄРДР за його заявами, поданими 01-02 серпня 2015 року, 
та розпочати досудове розслідування. На запит Уповноваженого Генеральна 
прокуратура України повідомила, що відомості за заявою заявника внесено до 
ЄРДР 01 жовтня 2015 року. 

І таких прикладів десятки. 
Аналізуючи звернення громадян, що надійшли до Уповноваженого в 2015 

році, можна дійти висновку, що правоохоронні органи продовжують вишукувати 
причини невнесення до ЄРДР заяв про кримінальні правопорушення. Такі заяви, 
як і в попередні роки, розглядаються або у порядку, передбаченому Законом 
України "Про звернення громадян", або реєструються у різного роду відомчих 
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журналах, зокрема у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події, що ведуться органами внутрішніх 
справ відповідно до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і 
підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС України 
від 19 листопада 2012 року № 1050. 

Заяви про кримінальні правопорушення, вчинені співробітниками 
правоохоронних органів, розглядаються органами прокуратури формально, 
інколи просто шляхом опитування відповідних співробітників чи витребування 
від них письмових пояснень, при цьому без докладання будь-яких зусиль щодо 
проведення об’єктивної та неупередженої перевірки їхніх дій. І, як свідчить 
практика, до ЄРДР такі заяви вносяться у переважній більшості на підставі ухвал 
слідчих суддів. 

Отже, спостереження, викладені вище, підтверджують, що співробітники 
правоохоронних органів та органів прокуратури продовжують порушувати 
положення статті 214 КПК України, якою встановлений чіткий порядок розгляду 
заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень. 

Черговий раз нагадаю, що вказаною нормою передбачено обов’язок 
слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання 
вищезазначених заяв чи повідомлень, внести відповідні відомості до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування (частина перша 
статті 214), а також обов’язок слідчого, прокурора, іншої уповноваженої 
службової особи прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення; при 
цьому відмова у прийнятті та реєстрації таких заяв чи повідомлень про 
кримінальні правопорушення не допускається (частина четверта статті 214). 

Згідно із статтею 25 КПК України прокурор, слідчий зобов’язані в межах 
своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку 
безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі 
надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального 
правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для 
встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила. 

При цьому статтею 303 КПК України встановлено, що бездіяльність 
слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне 
правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про 
кримінальне правопорушення, може бути оскаржена заявником, потерпілим, 
його захисником чи його представником слідчому судді протягом десяти днів з 
моменту допущення такої бездіяльності. 

Вищенаведений прядок внесення відповідних відомостей до ЄРДР 
запроваджений КПК України саме з метою забезпечення швидкого реагування 
на заяви (повідомлення) про вчинення кримінальних правопорушень, 
завданням якого є забезпечення всебічного, повного і неупередженого 
дослідження всіх обставин справи шляхом своєчасного проведення 
невідкладних оперативних дій та вжиття відповідних заходів реагування. 
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Однак у порушення наведених норм КПК України заяви про кримінальні 
правопорушення, вчинені зокрема працівниками правоохоронних органів, 
продовжують залишатися без належного реагування або, в кращому випадку, 
обмежуються формальними перевірками, за результатами яких кримінальні 
провадження закриваються відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 
284 КПК України. В результаті такої бездіяльності нівелюються не тільки мета 
і завдання ЄРДР, а й нові європейські стандарти захисту прав громадян, які 
запроваджено діючим КПК України. 

Отже, сьогодні можна стверджувати, що правоохоронні органи та 
органи прокуратури продовжують порушувати статті 25, 214 КПК України. 
Більш того, вважаю, що порушення зазначених норм КПК України можливе лише 
за згоди та змови між собою усіх органів, що входять до системи 
правоохоронних органів, в тому числі і Генеральної прокуратури України. Така 
позиція, так званих, правоохоронців лише підтверджує про невиконання або 
формальне виконання ними своїх службових обов’язків, про відсутність 
контролю з боку керівництва або навіть його згоди на допущення цих порушень, 
про пристосування старих кадрів до нових умов та навчання нових кадрів 
старим порядкам. 

 
4.1.2. Скарги на безпідставне порушення кримінальних проваджень 

 
До Уповноваженого з прав людини надійшла значна кількість звернень 

громадян зі скаргами на безпідставне порушення щодо них кримінальних 
проваджень. У кожному такому зверненні, як і в минулі роки, повідомлялось 
про очевидну безпідставність порушення щодо них кримінальних проваджень, 
про фальсифікацію матеріалів кримінальних проваджень, про неправомірну 
бездіяльність та відсутність контролю з боку органів прокуратури. 

Наприклад, з січня 2013 року тривало провадження Уповноваженого в 
інтересах Олександра М., якого разом з іншою особою в 2008 році звинувачено 
у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 368 КК України. Ще 
у першому зверненні заявник повідомляв про те, що в травні 2012 року 
Суворовським районним судом м. Одеси ухвалено обвинувальний вирок, яким 
йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. Однак ухвалою 
апеляційного суду Одеської області від 26 березня 2013 року вказаний 
обвинувальний вирок був скасований, а справу повернуто прокурору на 
додаткове розслідування. В травні 2013 року обвинувальний акт щодо 
Олександра М. та іншої особи скеровано до Суворовського районного суду м. 
Одеси. 25 березня 2015 року вказаний суд постановив виправдувальний вирок 
щодо обох обвинувачених, скасував запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою та постанову суду про відсторонення від займаної посади заявника. 
Однак суд апеляційної інстанції 16 липня 2015 року скасував згаданий вирок та 
направив провадження на новий судовий розгляд. Зважаючи на тривалість 
судового розгляду даного кримінального провадження та систематичну неявку 
в судові засідання прокурорів, що підтримували державне обвинувачення у 
даному процесі, Уповноваженим було прийнято рішення щодо присутності її 
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регіонального представника під час судового розгляду даної справи. І, як 
результат, ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 13 листопада 
2015 року обвинувальний акт стосовно заявника повернуто прокурору для 
усунення недоліків. Вже в січні 2016 року стало відомо, що постановою 
прокурора від 25 грудня 2015 року дане кримінальне провадження закрито на 
підставі пункту 3 частини першої статті 284 КПК України. 

У травні 2015 року до Уповноваженого звернувся Ярослав Т., житель 
м. Харкова, який повідомив Уповноваженому про те, що вироком Ізюмського 
міськрайонного суду Харківської області, який залишено без змін судами 
апеляційної та касаційної інстанцій, його виправдано та визнано не винним 
у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 197-1, частиною 
другою статті 364-1 КК України у зв’язку з відсутністю у його діях складу 
злочинів. У зв’язку з цим Ярослав Т. звернувся до прокурора Харківської 
області з заявою про притягнення співробітників прокуратури Харківської 
області, що здійснювали досудове розслідування та підтримували 
обвинувачення у кримінальному провадженні щодо нього, до кримінальної 
відповідальності за частиною другою статті 372 КК України за притягнення 
завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане зі штучним 
створенням доказів обвинувачення та іншою фальсифікацією. 

Вказану заяву прокуратура Харківської області внесла до ЄРДР лише 
через 82 дні після її подання та через 18 днів після винесення слідчим суддею 
відповідної ухвали. Однак після цього дане кримінальне провадження тричі 
закривалось у зв’язку з відсутністю в діях співробітників прокуратури 
Харківської області складу кримінального правопорушення і тричі досудове 
розслідування поновлювалось відповідно до ухвал слідчих суддів. При цьому 
заявник наголошував, що кожним слідчим, який приймав участь у досудовому 
розслідуванні даного кримінального провадження, допускались чисельні 
порушення кримінального процесуального законодавства, які фіксувались 
слідчими суддями при скасуванні постанов про закриття кримінального 
провадження. Лише після звернення Уповноваженого до Генеральної 
прокуратури України у зв’язку з неефективним розслідуванням у даному 
кримінальному провадженні Генеральною прокуратурою України досудове 
розслідування було доручено прокуратурі Сумської області. Провадження 
Уповноваженого в інтересах Ярослава Т. триває. 

І таких прикладів немало. 
Як і в минулі роки, стверджую, що такі випадки можуть траплятись 

тільки тоді, коли допускається зловживання співробітниками правоохоронних 
органів владою та службовими повноваженнями, коли у системі панує 
безконтрольність та навіть відверте прикриття неправомірної діяльності 
підлеглих з боку їх керівництва та прокуратури. Це в свою чергу тягне за собою 
фальсифікацію кримінальних проваджень, а отже, порушення прав і свобод 
громадян. 

Проте головною причиною таких випадків  є безкарність тих, хто 
вдавався до порушень законодавства, та тих,хто мав їх контролювати. 
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4.1.3. Скарги на безпідставне закриття кримінальних проваджень 

 
З приводу безпідставного закриття кримінальних проваджень до 

Уповноваженого в 2015 році надійшло біля 130 звернень громадян. При цьому 
у більшості випадків у зверненнях йшла мова саме про ті кримінальні 
провадження, що були порушені за фактами перевищення працівниками 
правоохоронних органів службових повноважень. 

Статтею 284 КПК України визначений перелік підстав для закриття 
кримінального провадження, до якого, зокрема, входить встановлення 
відсутності події кримінального правопорушення та встановлення відсутності 
в діянні складу кримінального правопорушення. Про закриття кримінального 
провадження слідчий, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено 
в установленому цим Кодексом порядку. 

Як вбачається зі звернень, найбільш поширеними підставами для 
закриття кримінальних проваджень є саме відсутність події кримінального 
правопорушення або відсутність в діянні складу кримінального 
правопорушення. 

Наприклад, як вже зазначалось вище, у червні 2015 року до 
Уповноваженого звернувся Руслан Р. з приводу того, що співробітники 
правоохоронних органів та органів прокуратури Хмельницької області не 
реагували на його скарги щодо перевищення співробітниками міліції своїх 
повноважень під час його затримання та спричинення йому тілесних 
ушкоджень. Відомості в ЄРДР були включені в липні 2015 року тільки після 
листа Уповноваженого до прокуратури Хмельницької області щодо проведення 
відповідної перевірки. Однак  у січні 2016 року Руслану Р. випадково стало 
відомо, що ще у вересні 2015 року вказане кримінальне провадження було 
закрито. При цьому  органи прокуратури не повідомили його, коли саме було 
прийнято таке рішення та з яких підстав було закрито вказане кримінальне 
провадження, не говорячи вже про обов’язок надіслати заявнику копію 
постанови про закриття кримінального провадження. 

Аналогічна ситуація склалась і з Євгеном З., провадження 
Уповноваженого в інтересах якого триває з 2013 року. В черговому своєму 
зверненні в липні 2015 року Євген З. повідомив, що ще в жовтні 2013 року за 
його заявою прокуратурою Дніпропетровської області було порушено 
кримінальне провадження щодо співробітників Вільнянського МВ ГУ МВС 
України у Дніпропетровській області з приводу застосування незаконних 
методів слідства. Однак протягом всього цього часу будь-яких слідчих дій у 
цьому провадженні здійснено не було, про будь-яке процесуальне рішення 
Євгена З. не було повідомлено. Лише на запит Уповноваженого вказана 
прокуратура повідомила, що ще 01 квітня 2015 року згадане кримінальне 
провадження було закрито у зв’язку з відсутністю в діях працівників міліції 
складу кримінального правопорушення. 

Аналіз таких випадків зайвий раз підтверджує, що приховування чи 
замовчування слідчими та прокурорами своїх рішень про закриття 
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кримінальних проваджень свідчить про формальне розслідування відповідних 
кримінальних правопорушень. І в тих випадках, коли заявники все ж таки 
оскаржують ці рішення слідчому судді, зазначені постанови слідчих чи 
прокурорів у більшості випадків скасовуються як необґрунтовані та 
передчасні. 

Яскравим прикладом формального та типового підходу органів 
прокуратури до вищезазначеної категорії кримінальних проваджень свідчить 
наступний випадок. 

За заявою Уповноваженого 05 травня 2015 року прокуратурою Одеської 
області було порушено кримінальне провадження щодо незаконного тримання 
під вартою в Миколаївському слідчому ізоляторі Юрія Л. за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 371 
КК України. За результатами досудового розслідування у зв’язку із відсутністю 
складу кримінального злочину вказане кримінальне провадження 30 вересня 
2015 року було закрито. Однак ухвалою слідчого судді Центрального 
районного суду м. Миколаєва від 21 жовтня 2015 року вказану постанову 
слідчого скасовано. За зверненням Уповноваженого Генеральною 
прокуратурою України у даному кримінальному провадженні було змінено 
підслідність та кримінальне провадження було передано для подальшого 
розслідування до прокуратури Одеської області. 

Проте за результатами додаткового розслідування 23 грудня 2015 року 
слідчий прокуратури Одеської області повторно виніс постанову про закриття 
згаданого кримінального провадження у зв’язку з відсутністю в діях 
працівників Миколаївського слідчого ізолятора складу злочину, передбаченого 
частиною другою статті 371 КК України. Зазначене рішення знову оскаржено 
Уповноваженим до Приморського районного суду м. Одеси, яким 04 лютого 
2016 року зазначене рішення слідчого знову скасовано. 

 Отже, причиною появи вищезазначених скарг є порушення слідчими 
та прокурорами вимог КПК України щодо здійснення об’єктивного, повного, 
неупередженого та всебічного досудового розслідування у кримінальних 
провадженнях. 

 
 

4.1.4. Скарги на безпідставне затримання осіб у порядку, 
встановленому статтею 208 КПК України 

 
У 2015 році правоохоронні органи досить активно демонстрували на 

телевізійних каналах свою діяльність щодо боротьби із злочинністю, 
корупцією, зокрема, затримання посадових осіб різного рівня державних 
органів або інших осіб, які підозрювалися у вчиненні особливо тяжких 
злочинів. Однак, на жаль, продемонстрована діяльність показувала не тільки 
активність та готовність правоохоронних органів до виконання своїх 
обов’язків щодо боротьби із злочинністю, але одночасно показувала й 
порушення процесуального законодавства та прав громадян, до яких вони 
вдавалися. 
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Однак Уповноважений дізнається про порушення прав громадян не 
тільки з телебачення та інтернет-ресурсів. Прості пересічні громадяни 
щоденно повідомляють Уповноваженого про те, у який спосіб були затримані 
їх близькі чи рідні. Про своє затримання та перший допит детально описують у 
своїх зверненнях і підозрювані, які звертаються до Уповноваженого самі або 
через своїх адвокатів. 

Загалом звернень з цього приводу надійшло біля 300, але нерідко в них 
містились скарги на співробітників правоохоронних органів, які здійснювали 
затримання заявників саме у порядку статті 208 КПК України, тобто без 
дозволу суду. 

Знову змушена нагадати, що відповідно до статті 29 Конституції України 
кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не 
може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за 
вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановленому законом. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи 
його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати 
тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість 
якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана 
особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту 
затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під 
вартою. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та 
надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та 
користуватися правовою допомогою захисника. Кожний затриманий має право 
у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Про арешт або затримання 
людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи 
затриманого. 

Аналогічні норми передбачені і КПК України. Так, статтею 207 цього 
Кодексу встановлено, що ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого 
судді, суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Ці випадки встановлені 
статтею 208 КПК України і їх до березня 2015 було лише два. Відповідно до 
зазначеної статті уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого 
судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який 
передбачене покарання у виді позбавлення волі, у випадку, коли: 1) цю особу 
застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; 2) 
безпосередньо після вчинення злочину очевидець, у тому числі потерпілий, або 
сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме 
ця особа щойно вчинила злочин. 

12 лютого 2015 року законодавець доповнив цей перелік ще однією 
підставою: якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою 
ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні 
тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до 
підслідності Національного антикорупційного бюро України (набула чинності 
04 березня 2015 року). 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                181 
 
 

Однак зі звернень, що надійшли до Уповноваженого, вбачається, що 
співробітники СБУ, Генеральної прокуратури України, органи міліції та наразі 
вже й органи поліції продовжують широко застосовувати практику 
затримання осіб без ухвали слідчого судді саме у тих випадках, які не 
передбачені статтею 208 КПК України. Таке затримання, як правило, 
відбувається у випадках, коли злочин, що інкримінується затриманому, був 
вчинений за декілька місяців до затримання. 

Відповідно до КПК України у таких випадках затримання осіб мало б 
бути здійснено у загальному порядку, тобто за попереднім дозволом слідчого 
судді, а не в порядку, передбаченому статтею 208 КПК України. 

Наприклад, у березні 2015 року завдяки телебаченню всі стали свідками 
арешту службовими особами ГСУ МВС України Станіслава Б., який на той час 
був керівником одного з органів виконавчої влади. Арешт був проведений в 
приміщенні Уряду під час проведення чергового його засідання о 12 год. 18 хв. 
та, як прокоментували співробітники правоохоронних органів, у порядку статті 
208 КПК України. При цьому у протоколі затримання підставою затримання 
зазначено: «підстави затримання: якщо цю особу застали під час вчинення 
злочину або замаху на його вчинення… Затриманий на місці вчинення злочину 
вчинив: заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час 
здійснення державних закупівель паливно-мастильних матеріалів у ТОВ «…» та 
інших товарно-матеріальних цінностей по завищеним цінам». 

З наведеного формулювання та чіткого посилання на  норми статті 208 
КПК України постає логічне запитання: як Станіслав Б. у приміщенні Уряду, під 
час засідання, у присутності декількох десятків посадовців і такої ж кількості 
представників ЗМІ міг займатися державними закупівлями та заволодівати 
державними коштами в особливо великих розмірах. Очевидно, що таке 
затримання мало відбуватись саме на підставі ухвали слідчого судді, яку 
слідчий міг без будь-яких завад отримати заздалегідь. Однак після 
демонстрації вказаного затримання вся юридична спільнота зайвий раз 
переконалася в якості та законності правоохоронної діяльності в Україні. 

Ще приклад. У червні 2015 року до Уповноваженого звернулась 
жителька Миколаївської області Оксана Т. в інтересах своєї дочки Євгенії Т., яку 
31 березня 2015 року за її домашньою адресою було затримано за статтею 208 
КПК України за підозрою у вчиненні розбійного нападу та умисного вбивства, 
що мало місце 04 грудня 2014 року. До відділу міліції Євгенію Т. доставили 
разом з її трирічним сином, якого не було з ким залишити вдома. Перший 
допит затриманої відбувся саме у присутності малолітньої дитини, яка зі 
страхом ще довго переповідала своїй бабусі Оксані Т., як кричали та ображали її 
маму невідомі дорослі чоловіки. Оксана Т. повідомила, що після затримання 
дочки уповноважена службова особа не повідомила ні її, ні будь-кого із родичів 
про це затримання та не надала можливість самій Євгенії Т. повідомити рідних 
про своє затримання. Заявниця дізналась про місцеперебування дочки тільки 
після проведення власних розшукових дій. Окрім того, до Євгенії Т. було 
застосовано психологічний та фізичний тиск, який полягав у тому, що до неї 
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був застосований електрошокер, їй погрожували розстрілом, били, вимагали 
підписати чисті аркуші паперу. За фактом перевищення службових 
повноважень невстановленими працівниками УМВС України у Миколаївській 
області, на підставі ухвали слідчого судді від 02 квітня 2015 року було 
порушено кримінальне провадження, яке 31 липня 2015 року було закрито на 
підставі пункту 2 частини першої статті 284 КПК України. 

У травні 2015 року до Уповноваженого звернувся адвокат Євген М. з 
приводу безпідставного його затримання співробітниками Дніпровської 
районної прокуратури м. Києва на підставі статті 208 КПК України без ухвали 
слідчого судді в рамках кримінального провадження, порушеного 01 листопада 
2014 року за частиною третьою статті 369 КК України. Саме затримання 
відбулось 05 березня 2015 року о 00 год. 08 хв. Однак в протоколі затримання 
не було вказано, у вчиненні якого саме злочину підозрювався Євген М. та за 
яких обставин його затримано. Співробітники прокуратури не відреагували і 
на заяву Євгена М. про те, що він є адвокатом. В приміщенні вказаної 
прокуратури Євген М. був протриманий до 6 год.10 хв. ранку, після чого його 
відпустили. 

Слід зазначити, що за результатами перевірок, що проводились за 
ініціативи Уповноваженого у випадках затримання осіб у порядку статті 208 
КПК України, органи прокуратури досить рідко визнавали факти порушень 
процесуального законодавства. 

Таким прикладом може слугувати відповідь прокуратури Миколаївської 
області на запит Уповноваженого в інтересах підозрюваного Юрія П., яка 
повідомила про те, що Юрія П. було затримано 04 вересня 2015 року за 
підозрою у вчиненні кримінального правопорушення за частиною третьою 
статті 186 КК України у порядку статті 208 КПК України у кримінальному 
провадженні від 04 вересня 2015 року. За результатами перевірки було 
виявлено розбіжності між часом його фактичного затримання та часом, 
вказаним у протоколі затримання. Зазначений випадок прокуратурою 
Центрального району м. Миколаєва обговорено на оперативній нараді. 

Також важливим спостереженням є те, що на сьогодні, на жаль, слідчі 
судді, які відповідно до статті 3 КПК України покликані здійснювати судовий 
контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні, продовжують ігнорувати виконання своїх функцій та обов’язків, 
встановлених цим Кодексом. 

Слід нагадати, що статтею 206 КПК України встановлені загальні 
обов’язки судді щодо захисту прав людини. Зокрема, цією статтею 
передбачено, що кожен слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції 
якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити 
ухвалу, якою зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову особу 
забезпечити додержання прав такої особи. Крім того, якщо слідчий суддя 
отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, 
що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена 
свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, він 
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зобов’язаний постановити ухвалу, якою має зобов’язати будь-який орган 
державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, 
негайно доставити цю особу до слідчого судді для з’ясування підстав 
позбавлення свободи. Слідчий суддя зобов’язаний звільнити позбавлену 
свободи особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких 
тримається ця особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили, 
або не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи 
свободи. 

У той же час при розгляді клопотань слідчого, прокурора про 
застосування до затриманого такого запобіжного заходу, як 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. 

Отже, на сьогодні затримання осіб без ухвали слідчого судді, з 
порушенням статті 208 КПК України є досить поширеним явищем. Таке 
затримання у своїй роботі практикують правоохоронні органи та органи 
прокуратури усіх рівнів. Однак допущення порушення процесуального 
законодавства та права особи на свободу на початковій стадії 
кримінального провадження закладає основу для подальшого порушення та 
потурання істотних прав людини і основоположних свобод, проголошених 
міжнародними договорами та Конституцією України. І такі порушення ми 
спостерігатимемо до тих пір, поки винні особи не будуть притягнуті до 
відповідальності. 

 
4.1.5. Скарги на порушення права на захист 

 
В 2015 році до Уповноваженого надійшло понад 300 звернень громадян 

щодо порушення їх права на захист. В таких скаргах частіше за все 
повідомлялось про порушення права повідомити їх рідних про затримання, про 
виклик та допуск адвоката, повідомлення територіального центру з надання 
вторинної правової допомоги, першого допиту у присутності адвоката тощо. 

Слід нагадати, що на виконання статті 59 Конституції України 02 червня 
2011 року прийнято Закон України «Про безоплатну правову допомогу», який 
визначив зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації 
цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, 
державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги. 
Прикінцевими та перехідними положеннями вказаного Закону передбачено 
поетапне набрання чинності різних положень цього Закону. 

Відповідно до казаного Закону право на отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги набули, зокрема, особи, які затримані за 
підозрою у вчиненні злочину; особи, до яких як запобіжний захід обрано 
тримання під вартою; особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких 
відповідно до положень КПК України захисник залучається слідчим, 
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прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням 
або проведення окремої процесуальної дії. 

Варто відзначити, що статтями 20, 42, 46 КПК України також 
передбачено право затриманої особи на отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги з моменту затримання особи. 

Окрім того, КПК України встановив обов’язок для уповноваженої 
службової особи, що здійснила затримання, негайно повідомити про це орган 
(установу), уповноважену законом на надання безоплатної правової допомоги 
(статті 48, 49, 213) . 

Однак знову змушена констатувати, що працівники правоохоронних 
органів продовжують порушувати вимоги КПК України в частині негайного 
повідомлення родичів про затримання їх близьких осіб, повідомлення центрів 
з надання вторинної правової допомоги про затримання особи, невідкладного 
допуску адвоката до затриманої особи, зазначення у протоколах саме 
фактичного часу затримання, а не часу складання цього протоколу. 

І підтвердженням цих порушень є численні звернення осіб, яких було 
затримано саме з такими порушеннями. 

Ось класичні приклади. 
В лютому 2015 року надійшло звернення від неповнолітнього Артема К. 

з Житомирської області, який повідомив про необґрунтоване його 
притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вбивства 
односельчанки, застосування до нього працівниками міліції під час затримання 
недозволених методів слідства та порушення права на захист. За цим 
зверненням відкрито провадження Уповноваженого та здійснено перевірку 
шляхом направлення запитів до правоохоронних органів, виїзду регіонального 
представника Уповноваженого до Житомирського СІЗО та ознайомлення з 
відповідними матеріалами. Було встановлено, що неповнолітнього заявника 
було затримано за його домашньою адресою о 14-00 год. 27 листопада 2014 
року у порядку статті 208 КПК України. У протоколі затримання не зазначено 
підстави затримання, час затримання та місце затримання. Після прибуття до 
відділу міліції відразу розпочався допит у присутності великої кількості 
співробітників міліції, які стали чинити на Артема К. фізичний та 
психологічний тиск, залякували та вимагали зізнатися у вчиненні даного 
злочину. Допит продовжувався протягом всієї ночі. При цьому під час цього 
допиту були відсутні батьки, адвокат та педагог. Житомирський обласний 
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги було повідомлено 
про затримання неповнолітнього лише о 21-00 год. При цьому адвокат був 
допущений до Артема К. лише після того, як той зізнався у вчиненні цього 
злочину. 

У червні 2015 року до Уповноваженого надійшло звернення від адвоката 
Віталія М. в інтересах Олександра П., якого співробітники СВ Рівненського МВ 
УМВС України затримали 24 травня 2015 року о 10 год. 10 хв., однак протокол 
про затримання було складено тільки о 16 год. 30 хв. При цьому до появи 
адвоката та до складання протоколу слідчим було проведено певні 
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процесуальні дії, зокрема, впізнання, під час якого затриманий Олександр П. 
знаходився у кайданках на противагу іншим пред’явленим особам. Також 
адвокат повідомив, що у цей період часу затриманому були нанесені тілесні 
ушкодження, про що свідчать його заяви та медичні документи місця 
утримання Олександра П. Однак заяву адвоката від 24 травня 2015 року про 
вчинення кримінального правопорушення співробітниками міліції шляхом 
перевищення службових повноважень прокуратурою Рівненської області було 
внесено лише 05 червня 2015 року, яке згодом 28 серпня 2015 року було 
закрито у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях працівників міліції. 

Таких прикладів можна наводити десятки. 
На жаль, як засвідчує практика, заяви Уповноваженого, подання до 

найвищих посадовців правоохоронних органів, інформація Щорічних доповідей 
Уповноваженого, де констатується  порушення законодавства та прав і свобод 
громадян саме співробітниками правоохоронних органів, проходять поза 
увагою тих, хто має право та повноваження вплинути на цю ситуацію. 

Правоохоронців не зупиняє і стаття 87 КПК України, яка вказує на 
недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав і 
свобод людини. 

І в результаті, як і минулі роки, змушена знову повторювати, що 
типовими порушеннями, які допускаються співробітниками правоохоронних 
органів під час досудового розслідування, є: відсутність інформування 
територіальних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
про затримання осіб; ненадання затриманій особі можливості негайно 
повідомити про своє затримання та місце перебування близьких родичів, 
членів сім’ї чи інших осіб; відсутність інформування затриманої особи про 
право мати захисника і побачення з ним до першого допиту; схилення до 
відмови від захисника; відсутність роз’яснення права на  оскарження в 
судовому порядку рішення про затримання; неналежна реєстрація часу 
фактичного затримання особи, що призводить до більш тривалого тримання 
особи без відповідного рішення суду, ніж це передбачено діючим 
законодавством тощо. 

Якщо декілька років тому з прийняттям Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», КПК України та Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» вся юридична спільнота сподівалась на 
позитивні зрушення у сфері захисту прав і свобод громадян у кримінальному 
провадженні, то на сьогодні всім стало зрозуміло, що для змін потрібні не 
тільки якісні закони, а й безумовне їх виконання і покарання тих, хто ці закони 
ігнорує. 

На сьогодні порушення права на захист будь-якого учасника 
кримінального провадження є наслідком неналежного виконання 
співробітниками правоохоронних органів своїх службових обов’язків, 
зловживання владою та службовим становищем, маніпулювання нормами 
чинного КПК України та відсутності контролю з боку процесуальних керівників. 
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Викладені факти черговий раз підтверджують про необхідність 
невідкладного і якісного реформування системи кримінальної юстиції. 

 
 
 

4.1.6. Порушення права на свободу внаслідок тривалої процедури 
зарахування визначеної судом застави 

 
Протягом 2015 року до Уповноваженого надходили звернення, в 

основному від адвокатів, щодо порушення права їх клієнтів на свободу у 
зв’язку з тривалою процедурою перевірки зарахування суми застави, сплаченої 
на підставі ухвали слідчого судді чи суду при вирішенні питання застосування 
запобіжного заходу . 

Нагадаю, що відповідно до частини четвертої статті 202 КПК України 
підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, 
визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи 
місця ув’язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове 
рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього 
підозрюваного, обвинуваченого під вартою. Після отримання та перевірки 
документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа 
місця ув’язнення, під вартою в якому знаходиться підозрюваний, 
обвинувачений, негайно здійснює розпорядження про його звільнення з-під 
варти та повідомляє про це усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого 
суддю, а якщо застава внесена під час судового провадження, – прокурора та 
суд. Перевірка документа, що підтверджує внесення застави, не може тривати 
більше одного робочого дня. З моменту звільнення з-під варти у зв’язку з 
внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого 
застосовано запобіжний захід у вигляді застави. 

Однак практика застосування цієї норми засвідчила, що у разі сплати 
вказаної застави наприкінці робочого тижня перевірка факту зарахування 
коштів на казначейський рахунок територіального управління державної 
судової адміністрації призводить до утримання особи під вартою додатково 
протягом трьох – чотирьох днів. Іншими словами, спостерігається порушення 
права особи бути негайно звільненою з-під варти після внесення застави, 
визначеної судом. 

З огляду на зазначену практику 29 жовтня 2015 року Уповноваженим 
проведено круглий стіл на тему «Забезпечення права на свободу шляхом 
негайного звільнення особи після внесення застави», метою якого стало 
обговорення процедури внесення визначеної судом застави під час вирішення 
питання про взяття особи під варту, удосконалення порядку та скорочення 
строків перевірки документа, що підтверджує внесення застави, визначення 
шляхів усунення можливих недоліків діючого законодавства в частині захисту 
прав, свобод та інтересів осіб, взятих під варту. 
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У круглому столі приймали участь представники Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Національного банку 
України, Державної судової адміністрації України, Державної пенітенціарної 
служби України, Державної казначейської служби України, адвокати та 
представники суддівського корпусу, які одноголосно погодились з тим, що 
порушене питання заслуговує на увагу та потребує змін до діючого 
законодавства. 

За результатами вказаного обговорення Уповноважений звернулась до 
Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин 
і міжнаціональних відносин з пропозицією внести зміни до статті 202 КПК 
України, відповідно до яких уповноважена службова особа місця ув’язнення, 
під вартою в якому знаходиться підозрюваний, обвинувачений, звільняє особу 
з-під варти після отримання документа, що підтверджує внесення застави. 

Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин рішення щодо зазначеної пропозиції 
Уповноваженого наразі не прийнято. 

 
4.1.7. Скарги на рішення, дії, бездіяльність слідчого, прокурора 

  
У 2015 році досить поширеними скаргами до Уповноваженого були 

скарги на рішення, дії, бездіяльність слідчого чи прокурора, які в переважній 
більшості стосувались обшуків, розгляду клопотань учасників кримінального 
провадження, виконання ухвал слідчих суддів тощо. 

Щодо порядку проведення обшуку нагадаю, що відповідно до статті 234 
КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про 
обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя 
кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його 
вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук 
проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл 
на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити, зокрема, 
відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з 
дня постановлення ухвали; 2) житло чи інше володіння особи або частину 
житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 3) особу, якій 
належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно 
знаходиться; 4) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться 
обшук. 

Відповідно до статті 236 цього Кодексу ухвала про дозвіл на обшук 
житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. 
Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, 
підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального 
провадження. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення 
присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси 
можуть бути обмежені або порушені. Обшук на підставі ухвали слідчого судді 
повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. 
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Однак численними є скарги до Уповноваженого саме з приводу 
порушення меж обшуку, визначених ухвалами слідчих суддів, способу його 
проведення та безпосередньо поведінки осіб, що проводили цей обшук. 

Наприклад, в травні 2015 року надійшла колективна скарга від 
засновників трьох товариств з обмеженою відповідальністю, що здійснюють 
підприємницьку діяльність в Одеській області, щодо неправомірних дій 
співробітників ГУ ДФС в Одеській області під час проведення обшуку на 
території цих підприємств, який тривав чотири дні. Обшук розпочався з того, 
що силовим шляхом до приміщень цих підприємств увірвалась група людей, 
які відімкнули у приміщеннях підприємств енергопостачання, заборонили 
присутнім співробітникам залишати робочі місця та рухатися всередині 
приміщення, спілкуватися з будь-ким, телефонувати адвокатам та рідним, 
вилучили мобільні телефони. Крім того, не були допущені до зазначених 
приміщень адвокати цих підприємств. Протягом першого дня усі присутні 
працівники були допитані в якості свідків за відсутності адвокатів, на виклику 
яких вони наполягали. При цьому у засновника одного із товариств слідчий 
вилучив оригінали правовстановлюючих документів та особисті банківські 
платіжні картки. У інших двох товариствах були вилучені первинні 
бухгалтерські документи, рахунки, видаткові та податкові накладні, квитанції, 
сервер. На другий день обшуку адвокати звернулися до суду зі скаргою на дії 
слідчого. Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси у той же день 
постановив ухвалу, відповідно до якої зобов’язав слідчого повернути 
товариствам усе вилучене майно, припинити обшук на території цих 
підприємств. Однак, не зважаючи на існування вказаного рішення суду, обшук 
продовжував тривати, на третій день обшуку за вказівкою слідчого було 
пошкоджено та демонтовано замки на дверях та воротах приміщень 
підприємств. Діяльність зазначених підприємств залишалась паралізованою і 
на день звернення до Уповноваженого. 

Про аналогічний випадок у червні 2015 року повідомила 
Уповноваженому Олена Д., керівник одного із приватних акціонерних 
товариств, що здійснює свою діяльність у м. Києві. У її зверненні, зокрема, йшла 
мова про те, що в приміщенні, що є приватною власністю даного акціонерного 
товариства та частина якого здавалась в оренду іншим товариствам з 
обмеженою відповідальністю, в червні 2015 року було проведено обшук 
групою осіб у кількості 10 чоловік, два з яких представились співробітниками 
ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. Відповідно до ухвали слідчого судді 
Голосіївського районного суду м. Києва обшук мав проходити у приміщенні 
одного із орендаторів. Однак всупереч ухвалі суду обшук був проведений не 
тільки у всій будівлі акціонерного товариства та всіх приміщеннях, що 
орендувались іншими товариствами, а й у робочому кабінеті заявниці та 
особистих її речей. Як і в попередньому випадку, особи, що здійснювали обшук, 
вдавались до погроз, до приміщення не допускався адвокат акціонерного 
товариства, який протягом всього часу обшуку утримувався на вулиці. Крім 
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того, у протоколі обшуку була відтворена інформація, яка не відповідала 
дійсним обставинам обшуку. 

І таких випадків десятки, вони трапляються у різних регіонах країни. 
Чисельними також є скарги з приводу відмови слідчих у визнанні 

потерпілих потерпілими та відмови розглядати  клопотання учасників 
кримінального провадження, у більшій мірі потерпілих, які вони відповідно до 
КПК України мають право заявляти слідчому. 

Слід зауважити, що відповідно до статті 220 КПК України клопотання 
сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, 
представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про 
виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані 
розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх 
за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання 
повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову 
відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія 
якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення 
з об’єктивних причин – надсилається їй. 

Статтею 221 КПК України також встановлено, що слідчий, прокурор 
зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника 
юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали 
досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про 
застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії 
кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. 
Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал 
якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається. 

Однак звернення громадян, які надходять до Уповноваженого, свідчать 
про порушення з боку слідчих зазначених норм КПК України. 

У серпні 2015 року до Уповноваженого звернулась Олександра Ч. з м. 
Києва щодо бездіяльності прокурора м. Києва стосовно визнання її потерпілою 
у кримінальному провадженні. У рамках провадження Уповноваженого в 
інтересах заявниці було встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського 
районного суду м. Києва від 27 серпня 2015 року задоволено скаргу 
Олександри Ч. та зобов’язано уповноважених осіб прокуратури м. Києва 
вирішити її клопотання про визнання її потерпілою, про що письмово 
повідомити заявницю. 

У жовтні 2015 року до Уповноваженого звернулась жителька Вінницької 
області Ольга Ю. зі скаргою на бездіяльність слідчого у кримінальному 
провадженні, де вона є потерпілою та яке порушено 21 грудня 2014 року у 
зв’язку з нанесенням їй тяжких тілесних ушкоджень членами сім’ї З. Заявниця 
зауважила, що неправомірна бездіяльність слідчого, яка полягала у відмові 
розглядати її клопотання про надання можливості ознайомитись із 
матеріалами кримінального провадження та надання їй копії судово-медичної 
експертизи, що підтверджувала нанесення заявниці тяжких тілесних 
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ушкоджень, була підтверджена ухвалою слідчого судді від 12 травня 2015 року. 
Однак слідчий розглянув клопотання заявниці лише через місяць після 
ухвалення вказаного рішення суду. Крім того, 18 вересня 2015 року слідчий 
суддя задовольнив заяву заявниці про відвід слідчому у зв’язку з винесенням 
ним постанови від 31 серпня 2015 року про призначення повторної судово-
медичної експертизи, у якій зазначено, що тілесні ушкодження потерпілій 
Ользі Ю. нанесені не членами сім’ї З., а безпосередньо її чоловіком. 

У листопаді 2015 року до Уповноваженого звернувся житель Івано-
Франківської області Дмитро П. з тих же підстав. Заявник повідомив, що лише 
на підставі ухвали слідчого судді Коломийською міжрайонною прокуратурою 
було внесено відомості до ЄРДР щодо кримінального правопорушення, 
вчиненого щодо нього працівниками одного із судів. Згодом підслідність 
даного кримінального провадження було змінено та передано для подальшого 
досудового розслідування до прокуратури м. Києва. В січні 2015 року заявник 
звернувся до слідчого із клопотаннями щодо проведення певних слідчий дій, 
однак вони залишились без будь-якого реагування. Неправомірна 
бездіяльність слідчого була підтверджена ухвалою слідчого судді Печерського 
районного суду м. Києва від 28 травня 2015 року, якою суд зобов’язав слідчого 
розглянути його клопотання. Однак на наступні звернення Дмитра П. 
прокуратура м. Києва взагалі повідомила, що згідно даних ЄРДР згаданого 
кримінального провадження у слідчих прокуратури м. Києва не перебуває. 

Особливу увагу хотілося б звернути на випадки невиконання слідчими, 
прокурорами ухвал слідчих суддів. 

Слід зазначити, що статтею 532 КПК України встановлено, що вирок або 
ухвала суду першої інстанції, ухвала слідчого судді, якщо інше не передбачено 
цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання 
апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було 
подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не 
скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної 
інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, 
що вирок чи ухвала суду, ухвала слідчого судді не набрала законної сили. 
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають 
законної сили з моменту їх оголошення. 

Відповідно до статті 533 КПК України вирок або ухвала суду, які набрали 
законної сили, обов’язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному 
провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають 
виконанню на всій території України. 

Статтею 534 КПК України передбачено, що судове рішення, яке набрало 
законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному 
виконанню. 

Однак звернення громадян до Уповноваженого підтверджують, що 
співробітники правоохоронних органів та органів прокуратури вдаються до 
порушення і цих норм КПК України. 
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Наприклад, у серпні 2015 року до Уповноваженого надійшло звернення 
від Ігоря Я. з приводу невиконання слідчим СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВС 
України у Львівській області ухвали Галицького районного суду м. Львова від 
10 червня 2015 року, якою скасовано арешт з його ноутбука, накладений 
ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31 березня 
2015 року після проведення обшуку в приміщенні офісу, в якому працює 
заявник. Ігор Я. повідомив, всі його заяви до слідчого з приводу виконання 
ухвали суду та повернення йому його власності до цього часу залишались без 
розгляду. Без будь-якого реагування залишаються його скарги і з боку 
прокуратури Львівської області.  

У кінці року до Уповноваженого звернувся житель Волинської області 
Володимир Д. з приводу неправомірної бездіяльності слідчого та прокурора у 
кримінальному провадженні, порушеному за фактом незаконного видобування 
бурштину, в якому заявник залучений в якості свідка. Заявник повідомив, що 
28 вересня 2015 року під час огляду місця події був вилучений належний йому 
автомобіль та грошові кошти у сумі понад 5 тисяч гривень. Однак після 
вилучення автомобіля арешт в порядку частини п’ятої статті 171 КПК України 
на автомобіль не накладався. У відповідь на скаргу заявника заступник 
прокурора Волинської області повідомив, що автомобіль не може бути 
повернутий, оскільки він визнаний речовим доказом у справі, а тому його доля 
буде вирішена відповідно до статті 100 КПК України тільки при прийнятті 
кінцевого процесуального рішення. З огляду на зазначену позицію 
прокуратури заявник звернувся у порядку статті 303 КПК України до слідчого 
судді, який ухвалою від 18 грудня 2015 року зобов’язав прокурора-
процесуального керівника та слідчого відповідно до частини п’ятої статті 171 
КПК України негайно повернути заявнику його автомобіль, оскільки після його 
вилучення у порушення зазначеної норми КПК України слідчим, прокурором 
не було внесено до суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна. 
Зазначена ухвала слідчого судді так і залишилась без виконання, у зв’язку з 
чим заявник звернувся до прокуратури із заявою про вчинення кримінального 
правопорушення за статтею 382 КК України. Однак і ця заява заявника 
залишилась без належного реагування. Так, у відповіді заявнику прокурор 
повідомив, що, по-перше, слідчий суддя не відноситься до поняття «суд», 
визначеного статтею 3 КПК України, та по-друге, кримінальним законом не 
передбачено відповідальності за невиконання вказівок слідчого судді. 

Як на мою думку, викладені приклади порушень процесуального 
законодавства з боку правоохоронних органів свідчать про одне – простим 
громадянам не варто очікувати захисту своїх прав від співробітників цих 
органів, хоча вони і називаються правоохоронними. 

Отже, правоохоронні органи, які відповідно до статті 2 КПК України 
покликані захищати особу, суспільство та державу від кримінальних 
правопорушень, охороняти права, свободи та законні інтереси учасників 
кримінального провадження, першими вдаються до відвертого, а інколи і 
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цинічного порушення як вимог цього Кодексу, так і прав, свобод та інтересів 
громадян, які вони мали б захищати. 

 
4.1.8. Скарги на тривале й неналежне досудове розслідування 

 
У 2015 році до Уповноваженого надійшло понад 250 звернень зі 

скаргами на тривале й неналежне досудове розслідування. У переважній 
більшості це скарги потерпілих від кримінальних правопорушень. 

У зв’язку з цим слід наголосити, що відповідно до статті 28 КПК України 
нагляд за проведенням досудового розслідування у розумні строки здійснює 
прокурор. 

Однак аналіз скарг, що надійшли до Уповноваженого, викликає багато 
запитань до прокурорів, які є процесуальними керівниками у кримінальних 
провадженнях, про які йшла мова у зверненнях. 

З 2011 року триває провадження Уповноваженого в інтересах жителя м. 
Одеса Миколи Б., який є потерпілим у кримінальній справі від 20 квітня 2011 
року, порушеній за фактом заволодіння невстановленими особами коштами 
потерпілого шляхом обману, під приводом продажу автомобіля. В останньому 
своєму зверненні заявник повідомив, що після звернення Уповноваженого до 
прокуратури Одеської області прокуратурою Київського району м. Одеси 12 
січня 2015 року було скасовано постанову слідчого від 24 грудня 2014 року про 
закриття кримінальної справи та надано відповідні вказівки. Однак після 
чергового звернення Уповноваженого до прокуратури цієї області було 
встановлено, що ніяких зрушень у розслідуванні даного злочину не відбулось. 
Більш того, прокуратура Одеської області повідомила, що оскільки стан 
досудового розслідування не в повній мірі відповідає вимогам КПК України 28 
жовтня 2015 року ініційовано відсторонення слідчого від проведення 
досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та знову 
надані відповідні письмові вказівки. 

З 2014 року триває провадження Уповноваженого в інтересах Мальвіни 
Р., жительки м. Львова, яка є потерпілою у кримінальному провадженні від 24 
листопада 2012 року, порушеному за її заявою у зв’язку з вчиненням стосовно 
неї відомими їй особами шахрайських дій, які полягали у привласненні 
грошових коштів від продажу її квартири, за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України. 
Після направлення Уповноваженим  запиту до прокуратури Львівської області 
03 лютого 2015 року прокурором було скасовано постанову слідчого від 01 
листопада 2014 року про закриття даного провадження та змінено 
кримінально-правову кваліфікацію за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. За 
результатами чергової перевірки, проведеної у липні 2015 року за ініціативи 
Уповноваженого, прокуратурою Львівської області у зв’язку з неналежним 
проведенням слідчим СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській 
області досудового розслідування керівництву ГУ МВС України у Львівській 
внесено доручення про притягнення винних осіб органів внутрішніх справ до 
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дисциплінарної відповідальності. Досудове розслідування взято на контроль 
прокуратурою області. 

На початку 2015 року до Уповноваженого звернувся житель 
Хмельницької області Віктор С. з приводу неналежного досудового 
розслідування у кримінальному провадженні від 08 червня 2012 року за 
фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 
небезпекою, що призвело до загибелі малолітнього онука заявника. Заявник 
повідомив, що прокурором – процесуальним керівником у даному 
кримінальному провадженні слідчому неодноразово надавались чіткі письмові 
вказівки, які слідчим не виконувались. Більш того, неправомірна бездіяльність 
слідчого підтверджена ухвалами слідчого судді Шепетівського міськрайонного 
суду від 07 червня 2013 року та від 20 листопада 2014 року. У відповідь на 
запит Уповноваженого прокуратура Хмельницької області повідомила, що стан 
досудового розслідування заслухано на оперативні нараді в Шепетівській 
міжрайонній прокуратурі, за результатами якої керівництву СУ УМВС України в 
Хмельницькій області спрямовано листа про усунення виявлених порушень 
КПК України, вжиття дієвих заходів щодо повного, всебічного і 
неупередженого розслідування обставин кримінального провадження. 

У червні 2015 року до Уповноваженого звернулась жителька м. 
Дніпропетровська Наталія Ц. з приводу неналежного досудового розслідування 
у кримінальному провадженні за фактом смерті її сина, що сталась у жовтні 
2014 року. Прокуратура Дніпропетровської області у відповідь на запит 
Уповноваженого повідомила, що за результатами перевірки було встановлено, 
що дійсно досудове розслідування у даному провадженні здійснюється з 
порушенням вимог кримінального процесуального законодавства щодо 
повного, всебічного і неупередженого розслідування обставин кримінального 
правопорушення у розумні строки. Крім того, 22 липня 2015 року прокурором-
процесуальним керівником скасовано постанову слідчого від 24 березня 2015 
року про закриття даного кримінального провадження на підставі пункту 1 
частини першої статті 284 КПК України у зв’язку з неповнотою досудового 
розслідування. 

У цей самий період звернулась до Уповноваженого Олена К., жителька м. 
Харкова, з приводу тривалого її кримінального переслідування. Заявниця 
повідомила, що вироком Харківського районного суду Харківської області від 
19 вересня 2011 року її було визнано винною за частиною першою статті 115 
КК України та призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. 
Однак ухвалою апеляційного суду Харківської області від 04 грудня 2012 року 
кримінальну справу було повернуто прокурору для організації додаткового 
досудового розслідування та скасовано запобіжний захід взяття під варту на 
підписку про невиїзд. Після проведення перевірки за ініціативи 
Уповноваженого прокуратура Харківської області встановила низку порушень 
КПК України, у зв’язку з чим на адресу начальника СУ ГУМВС України в 
Харківській області направлено листа з рекомендацією проведення службової 
перевірки та вжиття заходів реагування до працівників органів внутрішніх 
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справ. Крім того, за неналежний прокурорський нагляд у формі 
процесуального керівництва стосовно прокурора вжито заходів реагування. 
Досудове розслідування взято на контроль прокуратурою області.  

З приводу неналежного досудового розслідування до Уповноваженого 
звертаються сотні громадян з різних областей. І цікавим є те, що у більшості 
випадків після проведення перевірок органи прокуратури різних рівнів або 
скасовують щойно прийняті слідчими постанови про закриття кримінальних 
проваджень, або порушують питання про відсторонення слідчого від 
проведення досудового розслідування й призначення іншого. 

Отже, причиною появи цієї категорії скарг знову є неналежна організація 
роботи правоохоронних органів, неправомірна та безкарна бездіяльність її 
співробітників, відсутність контролю за здійсненням досудового розслідування. 

Очевидно, що ті факти порушень діючого законодавства, про які йде мова 
у цьому розділі, свідчать про стагнацію системи правоохоронних органів, не 
зважаючи на її реформування. 

 
 
4.1.9. Деякі питання, що виникають під час досудового розслідування 

кримінальних справ, розпочатих  
у порядку КПК України 1960 року 

 
Протягом 2015 року до Уповноваженого все частіше стали надходити 

звернення громадян, щодо яких ще за часів дії КПК України 1960 року були 
порушені кримінальні справи. 

У своїх зверненнях заявники повідомляли, що вже у період дії КПК 
України 2012 року за результатами судового розгляду їх кримінальних справ 
суди повернули їх кримінальні справи прокурорам для організації проведення 
додаткового розслідування. 

Згідно з пунктом 12 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України 2012 
року після повернення цих справ прокурорам досудове розслідування у них має 
проводитись вже у порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Однак заявники вказували на певну недосконалість, на їх думку, діючого 
КПК України в частині захисту деяких їх прав як учасників кримінального 
провадження. 

Так, відповідно до пункту 9 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК 
України 2012 року запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, 
застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності 
цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи 
припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом. 

Проте непоодинокими є випадки, коли розслідування у кримінальних 
справах, повернутих судом прокурору для проведення додаткового 
розслідування, проводиться у порядку, передбаченому КПК України 2012 року, 
а запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час 
дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, 
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продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у 
порядку, передбаченому КПК України 1960 року. 

Також є непоодинокими випадки, коли досудове розслідування у 
справах, повернутих прокурору на додаткове розслідування вже під час дії КПК 
України 2012 року, триває не один рік. Однак протягом цього часу 
процесуальний статус особи, яка до цього у кримінальній справі була в якості 
обвинуваченого, залишається невизначеним, оскільки після внесення в ЄРДР 
відомостей щодо цієї справи та початку досудового розслідування у порядку 
КПК України 2012 року цій особі підозра не повідомляється. При цьому 
запобіжний захід, застосований найчастіше у вигляді підписки про невиїзд чи 
застави, продовжує свою дію. У зв’язку з цим така особа позбавлена права 
оскаржити в порядку статті 303 КПК України 2012 року відмову слідчого чи 
прокурора скасувати чи змінити запобіжний захід, звільнити з-під арешту 
належне їй майно тощо. 

Наприклад, 25 квітня 2005 року прокуратурою Київської області 
стосовно Руслана М. та інших осіб було порушено кримінальну справу за 
ознаками злочинів, передбачених статтями 205, 191 та 212 КК України. У 
період розслідування зазначеної кримінальної справи до Руслана М. було 
застосовано запобіжний захід у вигляді застави, а на належне йому майно 
накладено арешт. 27 червня 2013 року суд повернув зазначену кримінальну 
справу до прокуратури для організації додаткового розслідування. Наразі 
досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, будь-яким 
особам про підозру у скоєнні вищезазначених кримінальних правопорушень не 
повідомлено. Однак обраний стосовно заявника запобіжний захід у вигляді 
застави продовжує свою дію, його майно перебуває під арештом, а Руслан М. 
через невизначеність процесуального статусу позбавлений можливості 
захистити свої права у порядку, передбаченому діючим КПК України. 

В аналогічній ситуації опинився Василь В. з м. Вінниця, щодо якого в 
2011 році було порушено кримінальну справу за частиною другою статті 364 
КК України. В січні 2012 року його було відсторонено від посади та застосовано 
запобіжний захід взяття під варту. Справа неодноразово розглядалась судами 
різних інстанцій. 06 червня 2014 року місцевий суд повернув кримінальну 
справу прокурору на додаткове розслідування та змінив запобіжний захід на 
підписку про невиїзд. 14 березня 2015 року відомості щодо цієї кримінальної 
справи були внесені до ЄРДР. Наразі досудове розслідування триває, заявнику 
до цього часу не повідомлено про підозру, але застосований до нього 
запобіжний захід та відсторонення від посади діють і на сьогодні. З цього 
приводу з відповідними клопотаннями Василь В. звернувся до слідчого, який 
відмовив у їх задоволенні. Заявник звернувся до суду, але і той відмовив йому у 
зв’язку з невизначеним процесуальним статусом. 

Схоже звернення надійшло до Уповноваженого у листопаді 2015 року 
від Андрія М. з м. Одеса. Заявник повідомив, що кримінальну справу щодо нього 
порушено ще в 2008 році за частиною другою статті 328 КК України. У вересні 
2008 року до нього застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про 
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невиїзд. В червні 2014 року постановою Приморського районного суду м. Одеси 
дану кримінальну справу направлено ГСУ СБУ в Одеській області для 
додаткового розслідування. У грудні 2014 році відомості про кримінальну 
справу внесено до ЄРДР. У березні 2015 року заявник звернувся до слідчого із 
заявою про скасування запобіжного заходу, однак заяву долучено до 
кримінального провадження та рекомендовано звернутись до суду. Як і в 
попередньому випадку, станом на день звернення до Уповноваженого про 
підозру заявнику не повідомлено, застосований запобіжний захід продовжував 
свою дію. Однак у відповідь на звернення Уповноваженого прокуратура 
Одеської області в грудні 2015 року повідомила, що ухвалою Приморського 
районного суду м. Одеси від 26 листопада 2015 року запобіжний захід щодо 
Андрія М. скасовано. 

Дійсно КПК України 2012 року не передбачено право особи, якій не 
повідомлено про підозру, на оскарження рішень чи бездіяльності слідчого та 
прокурора за заявами, клопотаннями з приводу запобіжних заходів, арешту 
майна, відсторонення від посади, застосованих до неї під час дізнання та 
досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом. 

Зрозуміло, що зазначені питання мають тимчасовий характер і 
порушувати питання щодо внесення відповідних змін до КПК України 2012 
року є недоречним. 

Однак відповідно до статті 55 Конституції України кожному 
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 
осіб. 

Статтею 3 КПК України визначено, що слідчий суддя – суддя суду першої 
інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, 
передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, 
свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. 

Отже, на моє переконання, порушені питання не виникали б, якби слідчі 
судді належним чином здійснювали судовий контроль за дотриманням прав, 
свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, як це передбачено КПК 
України 2012 року. 

 
           4.2. Порушення прав і свобод під час судового провадження 
 
У 2015 році до Уповноваженого продовжували надходити скарги від 

обвинувачених, які знаходяться під вартою, щодо порушення їх права на 
свободу через надмірно тривалий судовий розгляд кримінальних проваджень 
щодо них, що є порушенням статей 5, 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. Як і в минулому році, більшість із зазначених скарг 
були пов’язані саме з тими кримінальними справами, у яких судове 
провадження розпочалось ще за дії КПК України 1960 року та тривало роками у 
зв’язку із неодноразовим розглядом справ судами різних інстанцій. 

Як правило, у таких випадках Уповноважений зверталась до судових 
органів, у провадженні яких перебували справи заявників, з рекомендаціями 
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щодо дотримання міжнародних стандартів з цього питання та застосування 
практики Європейського суду з прав людини. І, користуючись нагодою, 
хотілося б висловити подяку тим суддям, які дослуховувались до зазначених 
рекомендацій та вживали додаткових заходів щодо прискорення судового 
розгляду справ. 

Нагадаю, що з приводу таких скарг в 2013 та 2014 роках Уповноважений 
вже зверталась до керівництва Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ, яке організувало в ці роки 
проведення узагальнення судової практики судів першої та апеляційної 
інстанцій у кримінальних справах, де судове провадження тривало понад 6 
місяців. За результатами узагальнень судам нижчих інстанцій надано 
рекомендації щодо усунення виявлених порушень в організації судового 
розгляду та наголошено на недопущенні цих випадків у майбутньому. 

Слід зазначити, що вжиті судами заходи очевидно були досить дієвими, 
оскільки заявники стали повідомляти про прискорення судового процесу, а 
суди – про взяття на особливий контроль цієї категорії справ, а інколи й про 
зміну запобіжного заходу обвинуваченим. 

Спостереження засвідчують, що кількість звернень з приводу тривалого 
судового провадження зменшилась, однак ті скарги, які надійшли до 
Уповноваженого, змушують ще раз звернути увагу на тривалість судового 
розгляду. 

Наприклад, з 2012 року триває провадження Уповноваженого в 
інтересах Павла Т. з приводу тривалого розгляду Дарницьким районним судом 
м. Києва кримінального провадження щодо нього. Ще у першому своєму 
зверненні заявник повідомив, що з грудня 2007 року триває судовий розгляд 
його справи, у якій він звинувачується у вчиненні злочину, передбаченого 
частиною другою статті 192 КК України, максимальний строк покарання за 
який – позбавлення волі строком на три роки. Внаслідок неявки заявника 
через хворобу в одне із судових засідань у вересні 2009 року суд ухвалив 
рішення взяти Павла Т. під варту. В липні 2010 року судом ухвалено постанову 
про направлення даної кримінальної справи на додаткове розслідування. У 
січні 2011 року справа повернулась до суду, але вже з іншою кваліфікацією 
злочину – частини четверта і п’ята статті 191 КК України. У відповідь на 
звернення Павла Т. Уповноважений направила до Дарницького районного суду 
м. Києва листа з рекомендаціями щодо застосування міжнародних стандартів у 
галузі захисту прав людини та практики Європейського суду з прав людини. Як 
стало відомо пізніше, у серпні 2013 року цю кримінальну справу знову 
направлено прокурору для проведення додаткового розслідування. На початку 
грудня 2013 року справа повернулась до суду вже з новою кваліфікацією 
злочину – за частиною другою статті 367 КК України. Під час підготовчого 
судового засідання судом ухвалено рішення про зміну запобіжного заходу та 
звільнення з-під варти Павла Т. під заставу. Наразі судовий розгляд цієї справи 
триває. При цьому із 24 судових засідань, які призначались судом за останні 
два роки, 15 судових засідань переносились у зв’язку з перебуванням судді на 
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лікарняному (6), у зв’язку із зайнятістю судді у розгляді іншого кримінального 
провадження (3), у зв’язку з перебуванням судді у нарадчій кімнаті (1), за 
клопотанням обвинуваченого (1), через неявку свідків (4). 

З 2014 року триває провадження Уповноваженого щодо Павла Б., в 
інтересах якого неодноразово звертались громадські організації і народні 
депутати України. В рамках провадження Уповноваженого було встановлено, 
що Павло Б. був затриманий у квітні 2005 року у зв’язку з обвинуваченням у 
вчиненні особливо тяжких злочинів. Тривалий судовий розгляд кримінальної 
справи щодо Павла Б. та інших осіб обумовлений, зокрема, неодноразовим 
розглядом цієї справи судами різних інстанцій. З грудня 2013 року по грудень 
2014 року справа перебувала на розгляді Сихівського районного суду м. Львова, 
у зв’язку з чим на адресу цього суду Уповноваженим було направлено листа з 
рекомендаціями врахувати під час розгляду справи практику Європейського 
суду з прав людини щодо дотримання розумних строків судового розгляду. У 
грудні 2014 року підсудність справи щодо Павла Б. апеляційним судом 
Львівської області було змінено, справу передано для розгляду до Галицького 
районного суду м. Львова. Ураховуючи тривалість судового розгляду даної 
кримінальної справи, в травні 2015 року Уповноваженим було прийнято 
рішення щодо присутності її регіонального представника під час судового 
розгляду цієї справи з метою моніторингу стану дотримання процесуальних 
прав заявника. Розгляд справи триває. 

І таких прикладів достатньо. 
За результатами перевірок, що проводились за такими зверненнями, 

встановлено, що, як і в минулі роки, причиною тривалості судового розгляду 
таких справ є, як правило, їх складність, що зумовлена багатоепізодністю 
кримінальних правопорушень, великою кількістю обвинувачених та 
потерпілих, значною кількістю доказів, які належить дослідити, неявкою 
прокурорів, адвокатів, свідків, недоставкою обвинувачених, неналежною 
організацією і плануванням суддями своєї роботи, неодноразовим розглядом 
справ судами різних інстанцій. 

Ще раз змушена зауважити, що з огляду на тривалість судового 
провадження у згаданих справах, термін перебування під вартою 
обвинувачених можна стверджувати про ймовірність рішень Європейського 
суду з прав людини проти України, якими буде констатовано порушення 
Україною статей 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод. 

З приводу тримання під вартою слід зазначити, що згідно із 
перехідними положеннями КПК України 2012 року у разі якщо за 
результатами розгляду кримінальної справи відповідно до КПК України 1960 
року суд першої, апеляційної чи касаційної інстанції постановив рішення про її 
повернення прокурору для проведення додаткового (нового) розслідування, 
таке розслідування має провадитись в порядку та у строки, визначені КПК 
України 2012 року, а отже, і судове провадження цієї справи надалі також має 
здійснюватись в порядку та у строки, встановлені цим Кодексом. 
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КПК України 2012 року запроваджено новий підхід до застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до положень 
цього Кодексу це питання має переглядатись судом кожні два місяці, 
незалежно від клопотань учасників кримінального провадження. 

Оскільки станом на початок 2015 року у провадженні судів різних 
інстанцій продовжували перебувати сотні кримінальних справ, які 
розглядались відповідно до КПК України 1960 року, і обвинувачені у цих 
справах регулярно звертались до Уповноваженого з приводу тривалого 
судового розгляду й порушення у зв’язку з цим їх права на свободу, в лютому 
2015 року Уповноваженим внесено до Комітету Верховної Ради України з 
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 
пропозицію щодо внесення змін до пункту 12 Розділу ХІ «Перехідні 
положення» КПК України 2012 року в частині проведення нового судового 
розгляду згаданих кримінальних справ після скасування судом апеляційної чи 
касаційної інстанцій рішень, прийнятих у цих кримінальних справах, у порядку, 
встановленому КПК України 2012 року. 

Слід зазначити, що поодинокими є скарги до Уповноваженого з приводу 
тривалого судового розгляду, що проводиться за правилами КПК України 2012 
року. У зв’язку з цим є сподівання, що КПК України 2012 року створив 
підґрунтя для дотримання судами розумних строків судового провадження. 

Зрозуміло, що ті питання, про які йшла мова вище, є тимчасовим явищем. 
Однак обставини, про які наголошувалось і які впливають на тривалість 
судового розгляду кримінальних проваджень (справ), залишаються. А отже, 
можуть бути причиною появи нових скарг щодо надмірно тривалого судового 
провадження. 

У даному випадку хочеться звернутись до суддів, оскільки нерідко саме від 
них залежить організація як судового процесу, так і виконання учасниками 
судового провадження їх процесуальних прав та обов’язків, зловживання якими 
чи ухилення від яких досить часто є причиною неодноразового відкладення 
судових засідань. 

Також сподіваюсь, що Верховна Рада України дослухається до тих 
пропозицій Уповноваженого, які викладені у вищезазначеному законопроекті, 
та, схваливши їх, поновить особам, що тримаються під вартою, їх права і 
свободи, проголошені Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод. 

 
4.3. Проблемні питання, що виникли у кримінальному судочинстві у 

зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної 
Республіки Крим та проведенням АТО на території Донецької та 

Луганської областей 
 
Нагадаю, що у період з квітня 2014 року по теперішній час 

Уповноваженим відкрито понад 200 проваджень за зверненнями осіб, які є 
підозрюваними, обвинуваченими або засудженими у справах, які знаходяться у 
провадженні судів Автономної Республіки Крим (далі – АРК), Донецької та 
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Луганської областей. У зазначених зверненнях, які надійшли та продовжують 
надходити до цього часу, містяться скарги щодо порушення судовими 
органами вказаних регіонів їх права на свободу, права на участь у судовому 
розгляді кримінального провадження (справи), права на судовий розгляд 
кримінальних проваджень (справ) у розумні строки, права на апеляційне й 
касаційне оскарження рішень судів, ухвалених цими судами.  

15 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України 
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України», яким встановлено, що у зв’язку з неможливістю 
здійснювати правосуддя судами АРК та м. Севастополя на тимчасово 
окупованих територіях змінено територіальну підсудність судових справ, 
підсудних розташованим на території АРК та м. Севастополя судам, та 
зобов’язано забезпечити розгляд кримінальних проваджень, підсудних 
місцевим (районним, міським, районним у містах, міськрайонним судам), 
розташованим на території АРК та м. Севастополя, – одним з районних судів м. 
Києва, визначеним апеляційним судом м. Києва, а кримінальних проваджень, 
підсудних Апеляційному суду АРК та Апеляційному суду м. Севастополя, 
апеляційному суду м. Києва. Справи, що перебувають у провадженні судів, 
розташованих на території АРК та м. Севастополя, та розгляд яких не 
закінчено, повинні бути передані судам відповідно до встановленої цим 
Законом підсудності, протягом десяти робочих днів з дня набрання ним 
чинності або з дня встановлення такої підсудності. 

Однак цей Закон не вирішив вищезазначених питань, оскільки 
фактичної передачі справ із судів АРК до судів інших областей та до м. Києва не 
відбулось. 

Наразі десятки осіб, кримінальні провадження (справи) щодо яких 
утримуються в судах АРК, не зважаючи на оскарження судових рішень, 
прийнятих у цих справах, в апеляційному і касаційному порядку, тримаються у 
Миколаївському та Херсонському СІЗО або в інших установах виконання 
покарання. 

У зв’язку з цим триває провадження Уповноваженого в інтересах тих 
осіб, у кримінальних провадженнях (справах) щодо яких Вищим 
спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
прийнято рішення про відкриття касаційних проваджень за їх касаційними 
скаргами та витребувано справи з судів АРК. Однак через тимчасову окупацію 
АРК Російською Федерацією зазначені рішення касаційного суду місцевими 
судами АРК не виконуються, а засуджені особи, що відбувають покарання на 
материковій частині країни, до цього часу позбавлені права на касаційний 
перегляд вироків, ухвалених щодо них. 

З огляду на викладене Уповноважений звернулась до Міністра 
закордонних справ України Клімкіна П.А. та Міністра юстиції України Петренка 
П.Д. щодо вжиття в межах їх повноважень та компетенції заходів стосовно 
усунення перешкод з боку російської сторони в реалізації громадянами 
України права на подальший розгляд їх справ та оскарження судових рішень, 
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постановлених щодо них, в порядку, встановленому діючим законодавством 
України. 

На жаль, на сьогодні досягти будь-яких зрушень у поновленні прав осіб, 
засуджених судами АРК, не вбачається можливим. 

Провадження Уповноваженого в інтересах цих осіб триває. 
Протягом 2014-2015 років Уповноважений особливу увагу привертала 

до тих осіб, які знаходились і продовжують знаходитись в СІЗО та установах 
виконання покарань Донецької й Луганської областей, розташованих в зоні 
АТО та на непідконтрольній Уряду України території цих областей. 

Верховною Радою України 12 серпня 2014 року прийнято Закон України 
«Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з 
проведенням антитерористичної операції", яким передбачено, що кримінальні 
справи, які знаходяться у провадженні судів Донецької та Луганської областей, 
визначених цим Законом, мають бути передані судам інших областей для 
продовження їх розгляду. 

Однак через ускладнення соціально-політичної ситуації в цих областях 
та активізацію бойових дій на практиці такої передачі не відбулось, що стало 
причиною збільшення кількості звернень осіб, що трималися під вартою, до 
Уповноваженого, де ставилось питання вже не тільки про порушення їх 
процесуальних прав, а й про збереження їх життя.  

Із листування з заявниками стало відомо, що місцевими судами, що 
знаходяться в зоні АТО, розгляд кримінальних справ щодо заявників зупинено 
на невизначений час у зв’язку з тим, що ці кримінальні справи неможливо 
передати до інших судів, яким відповідно до вищевказаного Закону визначено 
підсудність. У зв’язку з цим очевидним є порушення судовими органами 
вказаних областей права заявників на участь у судовому розгляді 
кримінального провадження (справи) та права на судовий розгляд 
кримінальних проваджень (справ) у розумні строки, що в свою чергу є 
порушенням статей 5, 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод. 

Аналогічна ситуація склалася з апеляційним й касаційним оскарженням 
рішень, винесених судами Донецької та Луганської областей, які знаходяться в 
зоні проведення АТО й на неконтрольованій Україною території. Передача 
справ з судів Донецької та Луганської областей до апеляційних судів, яким 
визначена підсудність, та до суду касаційної інстанції фактично є неможливою 
не тільки через бойові дії, а й через те, що деякі суди зруйновані внаслідок 
вибухів, а справи пошкоджені або просто знищені. 

Протягом 2015 року Уповноважений також привертала увагу керівників 
правоохоронних органів до тих справ, у яких судом першої чи апеляційної 
інстанції прийнято рішення про повернення справи прокурору на додаткове 
розслідування. У рамках провадження Уповноваженого з’ясовувалось, що 
непоодинокими є випадки, коли вказані справи після повернення їх до 
правоохоронних органів також знищені внаслідок обстрілів та підпалу 
районних відділів міліції. 
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Отже, за результатами провадження Уповноваженого в інтересах 
вищезгаданих осіб встановлено, що заходи правового регулювання, що 
визначені Законом України "Про здійснення правосуддя та кримінального 
провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції", взагалі не 
виконуються. 

За таких обставин сотні осіб, що тримаються під вартою в СІЗО чи інших 
установах виконання покарань Донецької та Луганської областей, 
залишаються заручниками подій, що мають місце на території вказаних 
областей. 

Стосовно зазначених осіб Уповноважений також неодноразово 
порушувала питання щодо їх негайної евакуації, оскільки через бойові дії їх 
життя піддане більшому ризику, аніж життя інших громадян цих областей. 

Протягом 2014 року Уповноважений неодноразово зверталась до 
керівників державних органів, органів прокуратури та судів з проханням 
вжити негайних заходів щодо поновлення прав осіб, про яких йшлося вище, та 
неодноразово запрошувала до себе на зустрічі керівників зазначених органів 
для обговорення викладеної ситуації й узгодження дій. 

Однак усі проведені зустрічі не мали ніяких позитивних зрушень. Усі 
вони закінчувались висловленням розуміння необхідності нагального 
вирішення порушених питань та готовності до співпраці, проте конкретних 
шляхів подолання викладеної ситуації запропоновано не було. 

Загострення ситуації на сході України в кінці 2014 року та на початку 
2015 року спонукало Уповноваженого до більш швидких і рішучих дій. 

З метою збереження життя осіб, що тримаються під вартою в СІЗО чи 
інших установах виконання покарань Донецької та Луганської областей, та з 
метою уникнення підстав для прийняття Європейським судом з прав людини 
рішень не на користь України, Уповноважений 09 лютого 2015 року звернулась 
до новопризначеного Генерального прокурора України, прокурорів Донецької 
та Луганської областей з пропозицію невідкладно вжити можливих заходів 
щодо зміни запобіжного заходу вказаним особам у порядку, встановленому 
КПК України, на інший, не пов’язаний з триманням під вартою. Також 
Уповноважений зауважила про необхідність відновлення тих кримінальних 
проваджень, які через бойові дії були знищені або знаходяться на 
непідконтрольній Україні території. 

Однак прокуратури зазначених областей повідомили про те, що 
заходами, вжитими цими прокуратурами та місцевими правоохоронними 
органами, відновити втрачені матеріали кримінальних проваджень (справ) 
виявилось неможливим. А Генеральна прокуратура України, в свою чергу, 
зауважила на тому, що питання зміни запобіжного заходу відповідно до КПК 
України 1960 року та КПК України 2012 року входить по компетенції суду. 

З огляду на безпорадність органів прокуратури в питанні відновлення 
знищених кримінальних проваджень (справ), у яких здійснювалось досудове 
розслідування, в березні 2015 року Уповноважений внесла до Комітету 
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 
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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. 

Окрім того, пасивна позиція органів прокуратури спонукала 
Уповноваженого до того, щоб у порядку статті 206 КПК України 2012 року 
звернутись в кінці березня 2015 року 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, що тримаються в 
Артемівському, Маріупольському та Старобільському СІЗО та розгляд 
кримінальних проваджень (справ) щодо яких здійснювався судами, що 
знаходяться на неконтрольованій Україною території. 

На жаль, судді у переважній більшості не знайшли в собі мужності 
розглянути порушене питання у порядку статті 206 КПК України. Питання 
тримання під вартою вказаних осіб розглядалось протягом 2015 року шляхом 
задоволення чи відмови у задоволенні клопотань слідчих чи прокурорів про 
продовження тримання під вартою. 

Однак, не зважаючи на таку позицію суддів, важливим є те, що станом на 
сьогоднішній день завдяки появі вищезгаданих заяв Уповноваженого суддями 
вказаних судів звільнено з-під варти 43 особи. 

Протягом 2015 року Уповноважений також вела складний переговорний 
процес щодо передачі осіб, що трималися під вартою чи відбували покарання 
на непідконтрольній Україні території. 

Так, в 2015 році за ініціативи Уповноваженого відбулося три передачі 
осіб із непідконтрольної Уряду України території Донецької області. 

У липні 2015 року відбулася передача перших 9 засуджених, а вже 05 
серпня 2015 року під час другої передачі вдалося перевести з Донецького СІЗО 
20 в’язнів, частина з яких «транзитні», тобто ті особи, які минулого року 
прямували транзитом через СІЗО до інших установ, або ж прибули для участі у 
судових експертизах і залишилися в СІЗО через активізацію бойових дій. 08 
грудня 2015 року за участі Уповноваженого було проведено чергову успішну 
передачу 20 засуджених, які відбували покарання у Єнакіївській виправній 
колонії № 52. 

Окрім того, одним із важливих досягнень Уповноваженого з питання 
поновлення прав осіб, про яких йшла мова вище, є передача 29 грудня 2015 
року 173 кримінальних проваджень (справ) з непідконтрольної Уряду України 
території Донецької області до судів, розміщених на контрольованій Урядом 
України території. 

Зазначена передача відбулась завдяки складним переговорам, що 
велися тривалий час Уповноваженим за посередництва міжнародних 
організацій. В передачі приймали участь представники Державної судової 
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адміністрації України, апеляційного суду Донецької області та 
Антитерористичного центру в Донецькій області. 

Наразі продовжують тривати переговори щодо подальшої передачі 
інших осіб із пенітенціарних установ, що знаходяться на непідконтрольній 
Уряду України території, які виявили бажання відбувати покарання на 
контрольованій Урядом України території. 

Отже, провадження Уповноваженого в інтересах осіб, які є 
підозрюваними, обвинуваченими або засудженими у справах, які знаходяться у 
провадженні судів Донецької та Луганської областей, триває. 

 
4.4. Моніторинг ефективності чинного КПК України, здійснюваний 

за ініціативи Уповноваженого з прав людини 
 
Прийняття в 2012 році нового КПК України є важливим досягненням у 

напрямі реформування кримінальної юстиції в Україні. Цей закон максимально 
наблизив норми кримінального процесуального права до міжнародних 
стандартів у галузі прав людини, запровадивши додаткові гарантії захисту 
прав та свобод людини як на стадії досудового розслідування, так і на стадії 
судового провадження. 

Проте з моменту вступу в дію цього Кодексу час від часу у правознавців 
виникали сумніви, чи у повній мірі вирішив КПК України 2012 року ті 
проблемні питання, які мали місце за часів дії КПК України 1960 року, чи 
достатньо передбачив заходів та чи є вони достатніми для уникнення й 
недопущення порушень прав і свобод будь-якого учасника кримінального 
провадження, чи не містяться в законі норми, які можуть неоднозначно 
тлумачитись, а отже, не однаково застосовуватись. 

У зв’язку з цим у 2014 році Уповноваженим за підтримки Програми 
розвитку ООН в Україні (ПРООН), Проекту Ради Європи «Підтримка реформи 
кримінальної юстиції в Україні», що фінансується Урядом Данії, та 
Департаменту юстиції США й Посольства США в Україні ініційовано пілотний 
проект «Моніторинг реалізації нового Кримінального процесуального кодексу 
України». Відповідальним за реалізацію цього проекту став Інститут 
прикладних гуманітарних досліджень м. Харкова. 

Мета вказаного моніторингу – визначення ефективності дії нового КПК 
України та необхідності його вдосконалення шляхом внесення відповідних 
змін. 

Моніторинг здійснювався в судах першої та апеляційної інстанцій м. 
Києва у період з 05 липня 2014 року до 15 лютого 2015 року включно за участі 
незалежних громадських експертів, завданням яких було фіксувати 
дотримання учасниками кримінальних проваджень норм нового КПК України 
під час розгляду слідчими суддями, судами першої та апеляційної інстанцій 
вказаних проваджень. Такий моніторинг здійснювався виключно шляхом 
присутності експертів у судових засіданнях без втручання у судовий процес та 
зі збереженням конфіденційної інформації щодо учасників кримінальних 
проваджень. 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                205 
 
 

У червні 2015 року були презентовані перші результати моніторингових 
спостережень, а в жовтні 2015 року вже опубліковано загальний звіт у вигляді 
Спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
за результатами пілотного моніторингу застосування нового Кримінального 
процесуального кодексу України судами м. Києва. 

Слід відзначити, що результати моніторингу підтвердили наявність 
системних проблем у застосуванні КПК України, про які йдеться в численних 
зверненнях громадян до Уповноваженого та на яких Уповноважений вже 
наголошувала у Щорічних доповідях за минулі роки. 

Під час моніторингу також було виявлено низку недоліків, які були 
пов’язані з організацією роботи апарату суду та з організацією і плануванням 
суддями судового розгляду кримінальних проваджень, зокрема, це завищений 
контроль у частині доступу до приміщень суду, неналежне інформування 
населення про дату, час і місце проведення судових засідань на сайті суду та на 
інформаційних стендах безпосередньо в приміщенні суду, відсутність доступу 
до судового засідання, затримка початку або відкладання судового засідання. 

Крім того, монітори стали свідками недотримання суддями професійних 
стандартів поведінки – обмін жестами з присутніми, користування телефоном 
та читання преси під час судового засідання, некоректне ставлення до 
учасників процесу. 

Також під час моніторингу перебігу судових засідань було помічено, що 
судді вдавалися до порушень певних норм КПК України, виявляли 
упередженість або необ’єктивність, порушуючи тим самим засади гласності і 
відкритості судового провадження, право на захист. Зокрема, слідчі судді 
досить рідко застосовували у своїй практиці статтю 206 КПК України, якою 
визначені загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини. 

Ось декілька цікавих спостережень пілотного моніторингу: 
1)  судовий розгляд слідчими суддями є найбільш утаємниченим; 
2)  слідчі судді та апеляційний суд м. Києва у випадках затримання особи 

без ухвали слідчого судді не досліджували питання про строк доставлення до 
суду та час фактичного затримання особи; 

3) слідчі судді допускали розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність 
слідчого чи прокурора за відсутності особи, яка її подала; 

4) слідчі судді встановлювали завідомо непомірний для підозрюваного 
розмір застави, при цьому апеляційний суд м. Києва залишав без змін такі 
ухвали слідчих суддів;  

5)  у 20 % спостережень судові засідання апеляційного суду м. Києва при 
розгляді апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів проводились у режимі 
відео конференції без згоди на це підозрюваного; 

6) у 50 % випадків апеляційний суд м. Києва при розгляді питання про 
взяття під варту оцінював ступінь наведених прокурором ризиків зі слів 
прокурора; 
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7) у 50 % спостережень суд апеляційної інстанції при перегляді ухвал 
слідчих суддів задовольняв клопотання сторін щодо дослідження доказів, які 
слідчі судді відмовились вивчати при розгляді ними тих чи інших питань; 

8) у 34 % спостережень суд апеляційної інстанції виявив підстави для 
скасування ухвал слідчих суддів; 

9) у 25 % випадків суди першої інстанції не повідомляли учасників 
судового процесу про здійснення технічної фіксації судового засідання; 

10) у переважній більшості випадків судді обмежувались зачитуванням 
пам’ятки про процесуальні права й обов’язки та не запитували в учасників 
судового провадження про необхідність їх роз’яснити; не з’ясовували у 
підозрюваних (обвинувачених), чи зрозумілі їм їх права та обов’язки, не 
роз’яснювали ці права; 

11) досить часто суд проводив підготовче судове засідання за 
відсутності учасників кримінального провадження, присутність яких є 
обов’язковою; 

12) у 80 % випадків у підготовчому судовому засіданні жоден із 
учасників кримінального провадження не порушував перед судом питання 
щодо продовження, зміни чи скасування запобіжного заходу, обраного 
обвинуваченому, що може свідчити про неналежне виконання своїх обов’язків 
прокурором, про невикористання процесуальних прав захисником та 
нездійснення судового контролю за підставами позбавлення обвинуваченого 
свободи; 

13)  лише у 20 % випадків суд при розгляді угод про визнання 
винуватості та угод про примирення повністю виконав вимоги статті 474 КПК 
України – з’ясував в обвинуваченого: 1) чи розуміє він, що має право на 
справедливий судовий розгляд з використанням усіх процесуальних прав, 
передбачених КПК, 2) чи розуміє наслідки укладення угоди, 3) характер 
обвинувачення та вид покарання, який буде до нього застосований у разі 
затвердження судом такої угоди; лише у 54 % випадків суд з’ясовував у 
потерпілого, чи розуміє він наслідки укладення та затвердження угоди про 
примирення; 

14)  у 60 % спостережень суд апеляційної інстанції при перегляді вироків 
задовольнив клопотання сторони захисту щодо дослідження нових доказів, що 
свідчить про те, що місцеві суди вдавались до необґрунтованого відхилення 
вказаних клопотань; 

15) у 40 % випадків суд апеляційної інстанції повністю або частково 
задовольнив апеляційні скарги прокурорів та адвокатів при перегляді вироків 
у кримінальних провадженнях. 

Важливим спостереженням також є те, що сторони захисту та 
обвинувачення не застосовували в повній мірі всі надані їм КПК України 
процесуальні можливості для забезпечення повноти та всебічності судового 
розгляду кримінальних проваджень. 
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Також була помічена регулярна неявка як прокурорів, так і адвокатів в 
судові засідання без попередження суду про причини неявки та зловживання, в 
більшій мірі, адвокатами своїми процесуальними правами. 

За результатами пілотного моніторингу у вищезгаданій Спеціальній 
доповіді Уповноваженого сформульовані рекомендації щодо усунення 
виявлених порушень та недоліків як судам м. Києва, що були предметом 
дослідження, так і Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Раді 
суддів України, Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів 
України, Верховному Суду України, Вищому спеціалізованому суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ, Школі суддів України, Державній 
судовій адміністрації України, Генеральній прокуратурі України, Міністерству 
внутрішніх справ України, іншим органам досудового розслідування, 
Державній пенітенціарній службі України, Національній асоціації адвокатів 
України та Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури. 

Дослідивши результати моніторингу, можна стверджувати, що на 
сьогоднішній день повнота, об’єктивність, всебічність, тривалість судового 
розгляду залежить виключно від реалізації усіма учасниками кримінального 
провадження їхніх процесуальних прав та виконання ними своїх 
процесуальних обов’язків. 

Таким чином, даний моніторинг не виявив питань, які слід було б 
вирішувати саме шляхом внесення змін чи доповнень до КПК України. 

Отже, якість державного обвинувачення, якість захисту та якість 
правосуддя наразі потребує підвищення кваліфікації прокурорів, адвокатів та 
суддів. 

 
Висновки 
 
Головним завданням КПК України 2012 року є захист особи, суспільства 

та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та 
законних інтересів учасників кримінального провадження, а також 
забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 
розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 
обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 
кримінального провадження була застосована належна правова процедура. 

Однак ці завдання мають виконуватись з дотриманням міжнародних 
стандартів захисту прав людини у кримінальному провадженні та з 
врахуванням практики Європейського суду з прав людини. 

Окрім КПК України 2012 року додаткові гарантії дотримання прав і 
свобод затриманого, підозрюваного, обвинуваченого, запроваджені також 
Законами України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та «Про 
безоплатну правову допомогу». 

Проте звернення громадян, які звертаються до Уповноваженого за 
допомогою, засвідчують, що порушення прав і свобод людини у кримінальному 
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провадженні продовжують мати системний характер і головним порушником 
цих прав і свобод є сама система правоохоронних органів. 

На жаль, протягом трьох років дії КПК України 2012 року до 
Уповноваженого надходять скарги з одних і тих же питань – невнесення 
відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, незаконне затримання, 
не інформування територіальних центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про затримання особи, не інформування близьких родичів, 
проведення першого допиту без адвоката, необґрунтоване закриття 
кримінальних проваджень, неправомірна бездіяльність слідчого чи прокурора 
або перевищення ними своїх службових повноважень, порушення порядку 
проведення обшуку, невиконання ухвал слідчих суддів тощо. 

Про ці порушення Уповноваженим вже наголошувалось у Щорічних 
доповідях за минулі роки. 

Водночас з аналізу звернень громадян, які надійшли до Уповноваженого 
в 2015 році, вбачається, що співробітники правоохоронних органів та органів 
прокуратури свідомо йдуть на порушення закону та потурання прав і свобод 
громадян. Всі листи, подання, звернення Уповноваженого до керівників 
органів прокуратури та правоохоронних органів залишаються без дієвого 
реагування. 

Така позиція органів прокуратури та правоохоронних органів свідчить 
про відверте та свідоме ігнорування законодавства та виконання своїх 
обов’язків у спосіб, не передбачений законодавством. У своє виправдання 
правоохоронці вказують на недоліки КПК України 2012 року та іншого 
законодавства. 

Проте пілотний моніторинг застосування нового КПК України судами м. 
Києва, ініційований та проведений Уповноваженим в 2014-2015 роках, не 
виявив питань, які слід було б вирішувати саме шляхом внесення змін чи 
доповнень до КПК України. 

Навпаки, результати моніторингу засвідчили, що на сьогоднішній день 
повнота, об’єктивність, всебічність, тривалість судового розгляду 
кримінальних проваджень залежить виключно від реалізації усіма учасниками 
кримінального провадження їхніх процесуальних прав та виконання ними 
своїх процесуальних обов’язків як на стадії досудового розслідування, так і на 
стадії судового слідства. 

Висновок моніторингу однозначний – якість державного 
обвинувачення, якість захисту та якість правосуддя наразі потребує 
підвищення кваліфікації прокурорів, адвокатів та суддів. 

У 2015 році парламентом прийнято Закони України «Про Національну 
поліцію», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне 
антикорупційне бюро України». Триває реформування органів прокуратури та 
органів внутрішніх справ. 

Залишається сподіватись, що реформа кримінальної юстиції буде 
продемонстрована не тільки прийняттям новітніх законів, а й створенням 
необхідних умов для запровадження у кримінальному судочинстві принципів 
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та традицій європейської спільноти, забезпечення високого ступеня захисту 
прав і свобод людини та безумовного виконання закону. 

 
4.5. Судовий захист у цивільному та адміністративному 

провадженні 
 

У 2015 році до Уповноваженого з питань порушення права на захист у 
цивільному та адміністративному судочинстві надійшло понад 1700 звернень. 

Слід зауважити, що протягом останніх років предмет скарг до 
Уповноваженого з приводу порушення права на захист у цивільному та 
адміністративному процесі не змінився. Як і в минулі роки, у зверненнях, що 
надійшли до Уповноваженого, містились скарги на тривале судове провадження, 
в більшій мірі, судах касаційної інстанції, повідомлялось про незгоду із судовими 
рішеннями, про неправомірну бездіяльність державних виконавців при 
виконанні судових рішень, про порушення права на відшкодування державою 
шкоди, завданої злочином, тощо. 

Як і в минулому році, найбільше скарг надійшло до Уповноваженого з м. 
Києва, Київської, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Луганської та 
Донецької областей. 

У відповідь на більшість із зазначених звернень були надані роз’яснення 
щодо порядку оскарження судових рішень до судів апеляційної та касаційної 
інстанцій, порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних 
виконавців. 

В інших випадках звернення направлялись для проведення перевірки та 
вжиття відповідних заходів реагування до органів, до компетенції яких входило 
вирішення порушених питань. Слід зазначити, що в 2015 році у понад 200 
випадків відповідними органами вжито заходів до поновлення прав заявників. 

4.5.1. Порушення права на розгляд справи у розумні строки 
У 2015 році до Уповноваженого надійшло біля 560 скарг з приводу 

надмірно тривалого судового провадження при розгляді справ заявників. При 
цьому у більшості випадків заявники скаржились саме на тривале касаційне 
провадження. 

Як і в попередні роки, з цього приводу більше звертались саме 
пенсіонери, які в судовому порядку оскаржували рішення чи бездіяльність 
місцевих управлінь Пенсійного фонду України щодо невиплати або 
перерахунку пенсій чи інших соціальних виплат. 

За результатами перевірок, що проводились за такими скаргами, 
встановлено, що причиною тривалого судового розгляду продовжує бути 
значне завантаження судів розглядом саме цієї категорії судових справ. Про це 
вже наголошувалось у Щорічних доповідях за 2012– 2014 роки. Однак надмірна 
тривалість, зокрема касаційного розгляду справ, триває. І в більшій мірі скарги 
надходять саме стосовно Вищого адміністративного суду України. 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                210 
 
 

Наприклад, у травні 2015 року до Уповноваженого звернулась 
пенсіонерка з м. Києва Людмила Ф. з приводу того, що ще в листопаді 2013 року 
Вищим адміністративним судом України відкрито касаційне провадження за її 
касаційною скаргою на рішення судів попередніх інстанцій у справі за її 
позовом до Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. 
Києва. Станом на день звернення Людмили Ф. до Уповноваженого будь-якої 
інформації від вказаного суду до заявниці не надходило. Цікавим є те, що у 
відповідь на запит Уповноваженого Вищий адміністративний суд України 
повідомив, що 23 червня 2015 року цим судом вже прийнято рішення у даній 
справі, касаційну скаргу пенсіонерки залишено без задоволення. 

У цей же період звернувся до Уповноваженого пенсіонер Харківської 
області Юрій Л. з аналогічною скаргою – на неповідомлення заявника Вищим 
адміністративним судом України про відкриття касаційного провадження та 
про призначення до розгляду справи за його позовом до Головного управління 
Пенсійного фонду України в Харківській області та Головного управління МВС 
України в Харківській області щодо перерахунку його пенсії. В червні 2015 року 
у відповідь на запит Уповноваженого голова вказаного суду Нечитайло О. 
повідомив, що касаційний розгляд даної справи призначено на 07 липня 2015 
року. 

У вересні 2015 року до Уповноваженого надійшла скарга від жителя м. 
Кривого Рогу Сергія С., який також скаржився на тривале касаційне 
провадження у справі за його позовом до Головного управління МВС України у 
Дніпропетровській області про відшкодування компенсації за відпрацьований 
протягом трьох років понаднормований час та стягнення моральної шкоди. На 
запит Уповноваженого, як і в попередньому випадку, голова Вищого 
адміністративного суду України повідомив, що розгляд згаданої справи 
призначено на 05 листопада 2015 року. 

У грудні 2015 року в рамках провадження Уповноваженого в інтересах 
жительки м. Артемівська Донецької області Валерії Б., яка в серпні 2014 року 
оскаржила в судовому порядку своє звільнення з посади слідчого СВ 
Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області, голова Вищого 
адміністративного суду України повідомив, що касаційний розгляд вказаної 
справи призначено на 21 січня 2016 року. 

У всіх листах Вищого адміністративного суду України наголошується на 
тому, що затримка у розгляді справ пов’язана з великою кількістю касаційних 
скарг, що надходять до суду, та надмірним навантаженням суддів. При цьому 
судом докладається максимальних зусиль для прискорення розгляду і 
вирішення адміністративних справ. 

Отже, як і в попередні роки, змушена зауважити, що касаційне 
провадження у Вищому адміністративному суді України може тривати до двох 
років. 

Про порушення розумних строків розгляду справ у судах загальної 
юрисдикції наголошувалось у Щорічних доповідях Уповноваженого за 2012 – 2014 
роки. 
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Позитивним спостереженням з цього приводу є те, що в 2015 році значно 
зменшилась кількість скарг на тривале касаційне провадження Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ України. 

Однак у Вищому адміністративному суді України в 2015 році ситуація 
щодо тривалості судового розгляду справ суттєво не змінилась і вказані 
порушення продовжують мати системний характер. Причини ті ж – 
неналежна організація матеріального й кадрового забезпечення судів та 
надмірне навантаження на суддів. 

 
4.5.2. Порушення права на своєчасне та повне виконання судового 

рішення, у тому числі через тимчасову окупацію АРК Російською 
Федерацією та проведення АТО на території Донецької та Луганської 
областей 

 
Як і в минулі роки, звертаю увагу, що відповідно до діючого 

законодавства України та міжнародних договорів виконання судового рішення 
є невід’ємною складовою права кожного на судовий захист. 

Європейський суд з прав людини стадію виконання судового рішення 
розглядає як складову права на справедливий суд, передбаченого статтею 6 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а розумні строки, 
визначені пунктом 1 цієї статті, застосовує і в тих справах, що пов’язані з 
тривалим невиконанням рішень національних судів. 

Незважаючи на те, що протягом багатьох років Уповноважений звертає 
окрему увагу саме на порушення права на своєчасне та повне виконання 
судових рішень, будь-яких позитивних зрушень у цій сфері не сталось. 

І підтвердженням тому є потік звернень, що продовжують надходити як 
до Уповноваженого, так і до Європейського суду з прав людини. 

Так, у Щорічному звіті про результати діяльності Урядового 
уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2015 році 
зазначено, що станом на 31 грудня 2015 року на розгляді Європейського суду з 
прав людини перебувало 13 850 справ проти України (у 2014 році – 13600 
справ), що складає 21,4 % від 64 850 загальної кількості справ у цьому суді. 
Україна, як і в минулому році, займає перше місце за кількістю справ, які 
перебувають на розгляді в Європейському суді з прав людини. 

У 2015 році Європейський суд з прав людини надіслав Уряду України 
8143 справи проти України, які відносяться до категорії справ, що розглядалися 
у «пілотному» рішенні  цього суду «Юрій Миколайович Іванов проти України» 
щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів. Отже, 
58,8 % справ, що порушено в 2015 році Європейським судом з прав людини 
проти України, стосуються саме порушення права на виконання судового 
рішення. 

Слід зазначити, що в 2015 році Європейським судом з прав людини 
розглянуто 51 справу проти України, у яких констатовано порушення Україною 
положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод й 
зобов’язано Україну сплатити 527 146,61 євро. 
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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 вказаної Конвенції. 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. 

Знову змушена наголосити, що головними причинами неналежного та 
несвоєчасного виконання судових рішень продовжують бути 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. 

Наприклад, у квітні 2015 року до Уповноваженого звернулась жителька 
Харківської області Олена Р. щодо невиконання з 2012 року судових рішень про 
стягнення аліментів на її утримання та утримання її малолітнього сина. У 
відповідь на запит Уповноваженого Головне територіальне управління юстиції 
у Харківській області повідомило, що з огляду на суму заборгованості по 
аліментам та у зв’язку з умисним ухиленням боржника від сплати присуджених 
коштів заявниці запропоновано подати заяву про притягнення її колишнього 
чоловіка до кримінальної відповідальності. Також повідомлено, що за 
порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження» до 
державного виконавця, що здійснював виконавче провадження за вказаним 
рішенням суду, вжито дисциплінарних заходів. 

У вересні 2015 року до Уповноваженого надійшло звернення від 
пенсіонерки, жительки м. Київ Віри Д. про тривале невиконання відділом 
державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління 
юстиції рішення Броварського міськрайонного суду від 18 грудня 2014 року, 
яким розірвано договір між заявницею та ТОВ «…» про участь у спільному 
будівництві житлового будинку та стягнуто на користь заявниці майже 540 
тисяч грн., що були внесені нею в рахунок виконання зобов’язань за вказаним 
договором. У відповідь на запит Уповноваженого Управління ДВС Головного 
територіального управління юстиції у Київській області провело перевірку та 
встановило грубі порушення Закону України «Про виконавче провадження» 
при організації виконання вищезазначеного судового рішення, внаслідок чого 
начальника відділу державної виконавчої служби Броварського 
міськрайонного управління юстиції звільнено з займаної посади. 

У жовтні 2015 року до Уповноваженого звернувся житель м. Харкова 
Вадим Л. щодо тривалого невиконання рішення Золотоніського 
міськрайонного суду Черкаської області від 12 листопада 2013 року про 
стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні у 
сумі понад 70 тисяч грн. В рамках провадження Уповноваженого в інтересах 
Вадима Л. встановлено, що державним виконавцем протягом усього часу 
здійснювалось зведене виконавче провадження відносно боржника, до складу 
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якого входило 206 виконавчих проваджень про стягнення коштів на користь 
фізичних осіб, в тому числі і на користь заявника. Управління ДВС Головного 
територіального управління юстиції у Черкаській області повідомило, що в 
рамках зазначеного виконавчого провадження державним виконавцем 
вчинялись певні виконавчі дії, зокрема стягувались кошти з арештованих 
рахунків, реалізовувалось арештоване майно боржника. При цьому стягнуті 
кошти перераховувались стягувачам у порядку черговості, окрім Вадима Л. 
Однак у відповідь на запит Уповноваженого начальник вказаного Управління 
ДВС повідомив, що 27 листопада 2015 року виконавче провадження щодо 
Вадима Л. закрито у зв’язку з повним фактичним виконанням згаданого 
рішення суду. 

У 2015 році продовжували звертатись до Уповноваженого з приводу 
невиконання судових рішень громадяни, які проживають на території АРК, 
Донецької й Луганської областей. Ці громадяни також стали заручниками 
тимчасової окупації АРК та проведення АТО на території Донецької й 
Луганської областей. Найчастіше звернення надходять електронною поштою. 

Наприклад, до Уповноваженого у березні 2015 року надійшло 
електронне звернення від жительки м. Горлівки Донецької області Тетяни М. 
щодо тривалого невиконання Микитівським відділом ДВС Горлівського 
міського управління юстиції Донецької області виконавчих листів 
Микитівського районного суду м. Горлівки від 25 квітня 2013 року про 
стягнення на користь заявниці коштів з громадянина К. 

У червні 2015 року надійшло звернення від жительки Тельманівського 
району Донецької області Наталії К. щодо невиконання рішення суду 
апеляційної інстанції від 21 травня 2014 року, яким розділено між заявницею і 
її колишнім чоловіком спільно набуте майно. 

На запити Уповноваженого Державна виконавча служба України 
продовжує повідомляти, що у зв’язку з тимчасовою окупацією РФ АРК та 
проведенням АТО на території Донецької й Луганської областей на даний час 
немає можливості перевірити викладені у зверненнях заявників факти з 
приводу дій посадових осіб органів державної виконавчої служби, надати 
вичерпну інформацію та вжити відповідних заходів реагування. 

Отже, у разі звернення жителів АРК, Донецької та Луганської областей 
до Європейського суду з прав людини з приводу тривалого невиконання 
судових рішень, ухвалених національними судами на їх користь, їх скарги цим 
судом будуть задоволені. 

Як і в попередніх доповідях, звертаю увагу, що 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. 

Однак з боку держави для вирішення цього питання так і не вживається 
будь-яких заходів, не зважаючи на вражаючі збитки, яких щорічно потерпає 
країна внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, 
постановлених проти України. 
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Вкотре наголошую: системні порушення слід вирішувати системно, на 
найвищому державному рівні. 

 
4.6. Порушення права на відшкодування державою шкоди, завданої 

злочином 
До Уповноваженого продовжують надходити звернення громадян, які 

постраждали від злочинів та які відповідно до діючого законодавства мають 
право на відшкодування шкоди, завданої цими злочинами. Однак через 
неурегульованість діючого законодавства ці громадяни залишаються зі своїм 
правом один на один. 

Починаючи з 2012 року, у кожній Щорічній доповіді Уповноваженого 
наголошувалось на тому, що з моменту набуття чинності Цивільного кодексу 
України, тобто з 2004 року, залишається не вирішеним на законодавчому рівні 
питання щодо відшкодування державою шкоди, завданої злочином. 

Вкотре нагадаю, що відповідно до статті 1177 Цивільного кодексу 
України майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, 
відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, 
або якщо вона є неплатоспроможною. Умови та порядок відшкодування 
майнової шкоди, завданої майну фізичної особи, яка потерпіла від злочину, 
встановлюється законом. 

Статтею 1207 Цивільного кодексу України встановлено, що шкода, 
завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок 
злочину, відшкодовується потерпілому або особам, визначеним статтею 1200 
цього Кодексу, державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або 
якщо вона є неплатоспроможною. Умови та порядок відшкодування державою 
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, 
встановлюються законом. 

Однак дванадцятий рік поспіль зазначені права громадян так і 
залишаються декларативними. Як і в минулі роки, Верховна Рада України 
залишає поза увагою це питання, а тому до цього часу не розроблено та не 
прийнято закон, який би визначав умови та порядок відшкодування шкоди, 
передбаченої наведеними нормами. 

Знову повторюю, що в судовій практиці відсутність такого закону є 
підставою для відмови у задоволенні позовів громадян про відшкодування 
шкоди, передбаченої статтями 1177, 1207 Цивільного кодексу України. 

Отже, право на відшкодування державою шкоди, завданої 
злочином, передбачене Цивільним кодексом України, продовжує 
залишатись декларативним і його реалізація залежить виключно від 
розробки спеціального закону, який би визначав порядок вказаного 
відшкодування. 

 
4.7. Порушення права на доступ до правосуддя через збільшення 

розміру судового збору 
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З вересня 2015 року до Уповноваженого хлинув потік звернень громадян 
щодо неможливості звернутись до суду чи оскаржити в апеляційному або 
касаційному порядках відповідні судові рішення у зв’язку із збільшенням 
розміру судового збору, запровадженого Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору». До 
Уповноваженого звернулись як ті особи, які втратили пільгу по сплаті судового 
збору, так і пенсіонери та інші малозабезпечені особи, які через недостатній 
матеріальний стан не в змозі сплатити непомірний для них новий розмір 
судового збору. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо сплати судового збору» прийнятий Верховною Радою України 22 травня 
2015 року та набрав чинності 01 вересня 2015. 

Даним Законом запроваджено новий підхід до визначення ставок та 
порядку справляння судового збору, зокрема скорочено перелік осіб, які мають 
пільги щодо сплати судового збору. 

Проаналізувавши вищезазначений Закон, можна стверджувати про 
наявність певних ризиків щодо порушення права на судовий захист як осіб, які 
відповідно до Закону України «Про судовий збір» у попередній редакції мали 
пільги по сплаті судового збору, так і тих осіб, рівень життя яких у сьогоднішніх 
соціально-економічних умовах ще більш зменшився, у зв’язку з чим судовий 
захист їхніх прав для них став недоступним. 

Однак будь-який акт реагування, який Уповноважений має прийняти у 
даному випадку, не може ґрунтуватись лише на посиланні на порушення прав 
громадян у майбутньому. Відповідно до статті 15 Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» подання 
Уповноваженого – це акт, який вноситься Уповноваженим до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадовим і службовим 
особам для вжиття відповідних заходів у місячний строк щодо усунення 
виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина. Тому акт реагування 
Уповноваженого має містити як правове обґрунтування, так й інформацію 
щодо практичного застосування тих чи іншим спірних положень діючого 
законодавства, що підтверджує порушення прав громадян. 

З огляду на зазначене Уповноваженим прийнято рішення про 
необхідність дослідження наслідків введення в дію вищезгаданого Закону до 
01 січня 2016 року шляхом вивчення та аналізу, зокрема, статистичної 
інформації Державної судової адміністрації України за 2015 рік щодо сплати 
судового збору, що дозволить прийняти обґрунтоване рішення про підготовку 
відповідного подання. 

Провадження Уповноваженого з порушеного питання триває. 
 
Висновки 
 
Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 

проголошено, що кожен має право на справедливий суд. При цьому 
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Конституцією України гарантовано, що права і свободи людини і громадянина 
захищаються судом. 

Однак в Україні ситуація щодо реалізації права на судовий захист в 
цивільному та адміністративному судочинстві абсолютно не змінилась. 
Надмірна тривалість судового процесу має місце в судах усіх інстанцій, однак 
лідером у цьому порушенні наразі є Вищий адміністративний суд України. 

Крім того, через збільшення розміру судового збору, запровадженого 
останніми змінами до Закону України «Про судовий збір», доступ пересічного 
громадянина до правосуддя став просто не можливим. 

Як і в минулі роки, змушена констатувати, що в Україні порушення права 
на судовий захист продовжує мати системний характер. Найбільшими 
порушеннями, які з року в рік встановлює Європейський суд з прав людини, є 
порушення розумних строків розгляду справ та не виконання судових рішень. 
Вкотре закликаю звернути особливу увагу на те, що виконання судових рішень 
є завершальною стадією судового провадження та створює негативний імідж 
для України в міжнародній спільноті, зокрема в Європейському суспільстві, до 
якого прагне Україна. 

Порушення, про які йшла мова та з якими щоденно стикаються звичайні 
громадяни, є причиною втрати довіри українського суспільства до судів усіх 
рівнів. До Уповноваженого продовжують надходити звернення, де містяться 
скарги на судові рішення, на корупційні схеми, які узаконюються органами 
судової влади, на залежність суддів від політиків, місцевих правоохоронців та 
чиновників. 

У зв’язку з цим наголошую, що всебічний й повний розгляд справи судом 
та прийняття ним законного рішення можливо лише при повній незалежності 
системи правосуддя в Україні. 

Реформування судової гілки влади триває і триватиме ще не один рік. 
Однак не слід забувати, що вона створена й існує для захисту прав, 

свобод та інтересів, в першу чергу, громадян. І тривала реформа цих органів 
впливає на справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення 
судових справ. 

Окрім того, проголошені економічні реформи мають сприяти 
підвищенню рівня життя простих громадян України та створювати умови для 
реалізації ними своїх прав. Водночас наразі в Україні складається ситуація, 
коли чергові економічні проблеми вирішуються шляхом чергового порушення 
прав громадян. 

Не зважаючи на викладене, хочеться сподіватись, що реформування 
судової системи знайде своє логічне завершення та досягне очікуваної мети, а 
міжнародні стандарти у галузі захисту прав людини стануть базовим 
підґрунтям новітнього українського законодавства. 
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РОЗДІЛ 5. СПЕЦІАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
Відповідно до Положення про Відділ спеціальних проваджень, 

затвердженого Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, 
основним завданням Відділу є проведення за дорученням Уповноваженого 
спеціальних проваджень про порушення прав і свобод людини з метою 
забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого з прав людини, 
передбачених Конституцією України, Законом України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини». До них віднесено провадження за найбільш 
резонансними порушеннями прав людини, за якими, на думку 
Уповноваженого, офіційне розслідування проведене неналежним чином та з 
порушеннями, які мають ознаки системності.  

За результатами таких проваджень готуються відповідні акти 
реагування Уповноваженого, які спрямовуються до відповідних органів та 
посадових осіб, у тому числі безпосередньо Генеральному прокурору України 
та керівникам центральних органів влади. 

Основним результатом роботи Відділу є поновлення прав осіб, які було 
порушено внаслідок протиправних дій працівників правоохоронних органів. У 
більшості випадків такі порушення є системними і потребують комплексного 
вирішення. Під час відкритих проваджень збираються відомості, необхідні й 
достатні для того, щоб органи, уповноважені на проведення досудового 
розслідування, мали усі підстави для внесення відомостей до ЄРДР відповідно 
до вимог ст. 214 КПК України і проведення ефективного досудового 
розслідування виявлених порушень. 

Так, наприклад, на підставі відомостей та матеріалів, зібраних Відділом 
спеціальних проваджень в межах провадження Уповноваженого з прав 
людини, прокуратурою Херсонської області 20.11.2015 р. до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 365 КК України та 
розпочато розслідування за фактом неправомірних дій працівників 
Великолепетиського РВ УМВС України у Херсонській області, пов’язаних з 
порушенням конституційних прав гр. Т. Ці порушення полягали у 
незаконному затриманні останнього, спричиненні йому тілесних 
ушкоджень, порушення права на захист та підроблення підписів від його 
імені працівниками правоохоронних органів області. 
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Таким чином, завдяки роботі Відділу було поновлено право особи на 
належне розслідування порушень її прав і свобод. 

Провадження, які здійснюються Відділом, стосуються, як правило, 
найбільш грубих, резонансних та системних порушень прав людини, захист 
яких національним законодавством України та нормами міжнародного права 
покладено на державу. До таких порушень у першу чергу варто віднести 
порушення права на свободу та особисту недоторканість, заборону катування, 
порушення права на медичну допомогу, права на захист тощо. 

5.1. Результати діяльності відділу спеціальних проваджень 
 
Протягом 2015 року працівниками Відділу здійснювалися заходи в 

межах 410 проваджень Уповноваженого у справах про порушення прав і свобод 
людини. Способи реалізації та результати кожного з проваджень залежали від 
складності та конкретних обставин справи. Так, 143 провадження 
здійснювалися без виїздів у регіони, шляхом витребування необхідних 
матеріалів та відомостей від органів влади, установ та організацій, 
опрацювання витребуваних матеріалів та прийняття рішення за результатами 
такого опрацювання. Результати 129 проваджень стали підставою для надання 
роз’яснень авторам звернень щодо заходів, яких вони мають вжити для 
поновлення своїх прав. За результатами проваджень до відповідних органів 
спрямовано 112 актів реагування Уповноваженого для вжиття заходів з метою 
усунення виявлених порушень. 

З метою збору матеріалів та відомостей у межах відкритих проваджень 
працівниками Відділу протягом 2015 року здійснено 23 виїзди в регіони 
України. З метою перевірки стану дотримання прав і свобод людини та 
здійснення інших заходів у межах відкритих проваджень працівниками Відділу 
були відвідані 69 правоохоронних органів та місць несвободи, 
підпорядкованих правоохоронним органам, зокрема: 

– 39 міськ- рай- органів, підпорядкованих МВС України; 
– 14 ізоляторів тимчасового тримання, підпорядкованих МВС України; 
          – 15 установ виконання покарань, підпорядкованих Державній 

пенітенціарній службі України; 
– 1спеціально відведене місце для тимчасового тримання (ізоляторах 

тимчасового тримання) Служби безпеки України. 
Частина із зазначених  правоохоронних органів та місць несвободи за 

необхідності відвідувалися по декілька раз. 
Здійснюючи заходи у  межах проваджень,  працівники Відділу тісно 

співпрацювали з регіональними координаторами взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого з прав людини. Протягом 2015 року регіональним 
координаторам за ініціативи Відділу було надано 8 доручень на самостійний 
збір матеріалів та відомостей у межах відкритих проваджень, з 
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координаторами проводилися спільні заходи під час практично всіх виїздів 
працівників Відділу в регіони. 

 
5.1.1. Робота зі зверненнями щодо порушення прав і свобод людини в 

зоні проведення АТО 
Окремим напрямком роботи Відділу спеціальних проваджень була 

робота зі зверненнями щодо порушення прав людини в зоні проведення АТО, 
зокрема, про зникнення, викрадення та взяття у полон громадян України в зоні 
АТО. Протягом 2015 року Уповноваженим було доручено Відділу розгляд 37 
таких звернень.  

З них: 
– у 20 випадках заявники скаржились на незаконне затримання та 

викрадення осіб; 
– у 15 випадках автори звернень оскаржували застосування тортур до 

затриманих осіб; 
– 11 звернень стосувалися порушення права на правову допомогу; 
– 9 звернень стосувалися тримання осіб в нелюдських умовах у місцях, 

не передбачених для тримання затриманих; 
–10 звернень містили інформацію  щодо безвісного зникнення осіб. 

 

 
У зверненнях найчастіше оскаржувалися протиправні дії працівників 

регіональних підрозділів СБУ України та військовослужбовців Збройних Сил 
України, зокрема: 

– 18 звернень стосувалося порушень прав і свобод людини з боку 
працівників СБУ; 

– у 7 зверненнях оскаржувалися протиправні дії військовослужбовців 
ЗС України;  

– у 6 зверненнях їх автори оскаржували протиправні дії представників 
силових структур, належність та підпорядкованість яких їм не відома; 
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– у 5 зверненнях суб’єктами порушень прав людини зазначені 
представники органів та підрозділів, підпорядкованих МВС України;   

– у 1 зверненні автор оскаржив протиправні дії представників 
добровольчого батальйону. 

 
Під час розгляду та опрацювання працівниками Відділу зазначених 37 

звернень до державних органів Уповноваженим загалом було направлено 94 
акти реагування: 

– до органів прокуратури України – 36; 
– до Міністерства внутрішніх справ України – 28; 
– до Служби безпеки України – 24; 
– до суду – 3; 
– до Державної пенітенціарної служби України – 2; 
– до Міністерства оборони України – 1. 
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Робота зі зверненнями про зникнення, викрадення та взяття у полон 

громадян України в зоні АТО базувалася на взаємодії наряду з іншими 
органами влади, з Міжвідомчим центром допомоги громадянам у питаннях 
звільнення полонених, заручників та пошуку зниклих безвісти, Служби безпеки 
України, який 05.10.2015 р. був реорганізований в Об’єднаний центр з 
координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та 
встановлення безвісти зниклих у районі проведення антитерористичної 
операції. Відомості щодо викрадених та взятих у полон осіб Уповноваженим 
спрямовувалися до Об’єднаного центру, де вони бралися на облік та 
використовувалися під час пошукових заходів. У результаті такої взаємодії 7 
осіб було звільнено. Загалом за актами реагування Уповноваженого в ході 
розгляду та опрацювання звернень щодо порушення прав людини в зоні 
проведення АТО відкрито 14 кримінальних проваджень. 

З 410 проваджень Уповноваженого, у межах яких здійснювалися заходи 
працівниками Відділу, 392 провадження було відкрито за зверненнями до 
Уповноваженого, а 18 проваджень у справах про порушення прав і свобод 
людини, переважно за резонансними подіями та порушеннями системного 
характеру, було відкрито за власної ініціативи Уповноваженого. Серед таких 
варто відзначити: 

– провадження за фактами подій що відбувалися 31 серпня 2015 року у 
м. Києві біля стін Верховної Ради України, які призвели до загибелі людей; 

– провадження у справі про порушення прав і свобод людини в 
діяльності УСБУ в Дніпропетровській області при здійсненні заходів по 
боротьбі зі злочинами проти основ національної безпеки України, злочинами, 
пов’язаних з тероризмом та зі створенням не передбачених законом 
воєнізованих або збройних формувань; 

– провадження у справі про порушення прав і свобод людини в 
діяльності УСБУ в Одеській області при здійсненні заходів по боротьбі зі 
злочинами проти основ національної безпеки України, злочинами, пов’язаними 
з тероризмом та зі створенням не передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань; 

–  провадження за фактом смерті засудженого Д., яка наступила 
21.10.2015 р. під час його перебування у Хмельницькому слідчому ізоляторі. 

 
5.2. Провадження у справах про порушення прав і свобод людини під 

час резонансних подій. 
 

5.2.1. Провадження у справі про порушення прав і свобод людини під 
час розслідування подій, що відбувалися 31 серпня 2015 року у м. Києві біля 

стін Верховної Ради України. 
31 серпня 2015 року під стінами Верховної Ради України проходило 

кілька одночасних мирних зібрань, у яких приймало участь за приблизними 
підрахунками 400 – 500 осіб. Після ухвалення у першому читанні 
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законопроекту про внесення змін до Конституції у частині децентралізації 
розпочалися сутички. Близько 30 – 40 протестувальників почали наступ на 
будівлю Верховної Ради України, яку охороняв «живий кордон» із 
військовослужбовців. Під покриттям димової завіси у бік правоохоронців 
полетіла бойова граната. У результаті протистояння загинули 4 бійці 
Національної гвардії, понад 180 осіб отримали поранення. В подальшому 
правоохоронці здійснили низку затримань учасників заходу, яких було 
доставлено до Голосіївського та Печерського районних управлінь ГУМВС 
України в м. Києві з метою перевірки на причетність до вчинення 
протиправних дій. 

Предметом дослідження у межах провадження Уповноваженого був саме 
стан дотримання процесуальних та інших прав і гарантій при затриманнях 
учасників заходу. У межах провадження працівниками Відділу було вивчено 
відповідну документацію Голосіївського та Печерського районних управлінь, 
ізолятора тимчасового тримання ГУМВС України в місті Києві, оглянуто та 
опитано осіб, дотичних до зазначених подій, у тому числі затриманих за 
підозрою у причетності до зазначених подій з трагічними наслідками тощо. У 
результаті здійснення цих заходів встановлено низку порушень 
конституційних прав та свобод затриманих осіб, які є системними для 
правоохоронних органів України, й на які Уповноваженим з прав людини 
неодноразово зверталася увага керівництва ГПУ та МВС України.  

 
Порушення  права на захист 
Конституційне право на правову допомогу, гарантоване ст. 59 

Конституції України, відображене в КПК України. Так, відповідно до вимог ч. 4 
ст. 213 КПК, уповноважена службова особа, що здійснила затримання, 
зобов’язана негайно повідомити про це орган (установу), уповноважений 
законом на надання безоплатної правової допомоги. Проте працівниками 
міліції це право було порушено практично при всіх затриманнях осіб та 
доставляннях їх до Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві. 

Так, громадянина Г. було затримано та доставлено до Голосіївського 
райуправління 31.08.2015 р. о 15 год. 00 хв. Про його затримання 
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
місті Києві (далі Центр правової допомоги)  було повідомлено через 5 год. 20 
хв. (о 20 год. 20 хв. 31.08.2015 р.) після його доставляння до райуправління. 

У цей самий день (31.08.2015 р.) о 16 год. 25 хв. до Голосіївського 
райуправління було доставлено ще 17 осіб, про затримання яких усупереч 
вимогам ч. 4 ст. 213 КПК України Центр правової допомоги було повідомлено 
лише через тривалий час після затримання та доставлення до приміщення 
райуправління. Зокрема: 

– про затримання С. Центр правової допомоги було повідомлено 
через  1 год. (о 17 год. 25 хв. 31.08.2015 р.) з моменту доставлення до 
районного управління; 
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– про затримання К. С. О. Центр правової допомоги було повідомлено 
через  5 год. 20 хв. (о 21 год. 45 хв. 31.08.2015 р.) з моменту доставлення до 
районного управління; 

– про затримання К.С.В. Центр правової допомоги було повідомлено 
через  5 год. 30 хв. (о 21 год. 55 хв. 31.08.15) з моменту доставлення до 
районного управління; 

– про затримання Б. Центр правової допомоги було повідомлено через  
5 год. 40 хв. (о 22 год. 05 хв. 31.08.2015 р.) з моменту доставлення до 
районного управління; 

– про затримання М. Центр правової допомоги було повідомлено через  
7 год. 20 хв. (о 23 год. 45 хв. 31.08.2015 р.) з моменту затримання; 

– про затримання П. Центр правової допомоги було повідомлено через  
8 год. 30 хв. (о 00 год. 55 хв. 01.09.2015 р.) з моменту доставлення до 
районного управління; 

– про затримання Л. Центр правової допомоги було повідомлено через  
8 год. 45 хв. (о 01 год. 10 хв. 01.09.2015 р.) з моменту доставлення до 
районного управління; 

– про затримання Б. Центр правової допомоги було повідомлено через  
9 год. 00 хв. (о 01 год. 25 хв. 01.09.2015 р.) з моменту доставлення до 
районного управління; 

– про затримання М. Центр правової допомоги було повідомлено через  
9 год. 10 хв. (о 01 год. 35 хв. 01.09.2015 р.) з моменту доставлення до 
районного управління; 

– про затримання К. Центр правової допомоги було повідомлено через  
9 год. 20 хв. (о 01 год. 45 хв. 01.09.2015 р.) з моменту доставлення до 
районного управління; 

– про затримання Б. Центр правової допомоги було повідомлено через  
10 год. 29 хв. (о 02 год. 54 хв. 01.09.2015 р.) з моменту доставлення до 
районного управління; 

– про затримання О. Центр правової допомоги було повідомлено через  
10 год. 35 хв. (о 03 год. 00 хв. 01.09.2015 р.) з моменту доставлення до 
районного управління. 

Варто зауважити, що недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а 
також інше грубе порушення права на захист підозрюваного утворює склад 
злочину, передбаченого статтею 374 Кримінального кодексу України. 

 
Маніпуляції з часом фактичного затримання осіб 
Моментом фактичного затримання особи є той момент, коли 

затримана особа силою або через підкорення наказу змушена залишатися 
поряд з уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному 
уповноваженою службовою особою26. Саме з цього моменту фактичного 
затримання затримана особа набуває статусу затриманого, а також прав і 
процесуальних гарантій, передбачених законодавством для затриманих осіб. 
                                           
26ст. 209 КПК України. 
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Обов’язок уповноваженої службової особи зафіксувати точний час фактичного 
затримання особи витікає перш за все з конституційної гарантії того, що у разі 
затримання особи без рішення суду законність такого затримання протягом 
сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. А якщо протягом сімдесяти 
двох годин з моменту затримання затриманій особі не вручено вмотивованого 
рішення суду про тримання під вартою, то така особа негайно звільняється27. З 
моменту саме фактичного затримання особи розпочинається відлік 
процесуального строку її затримання. 

КПК України визначено низку процесуальних строків затримання, відлік 
яких розпочинається саме з моменту затримання і у разі спливу яких 
затримана особа підлягає негайному звільненню. Так, якщо особі, затриманій 
без ухвали слідчого судді, суду після двадцяти чотирьох годин з моменту 
фактичного затримання не вручено повідомлення про підозру у вчиненні 
злочину, така особа підлягає негайному звільненню28. Особа, затримана без 
ухвали слідчого судді, підлягає також негайному звільненню, якщо протягом 
шістдесяти годин з моменту фактичного затримання вона не доставлена до 
суду для розгляду клопотання про застосування стосовно неї запобіжного 
заходу або якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту фактичного  
затримання таке клопотання не розглянуте судом29.  

Незважаючи на зрозумілу редакцію вищевказаних положень, слідчими 
Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві при затриманнях осіб внесено 
недостовірні дані до процесуальних документів, унаслідок чого свавільно 
збільшено процесуальні строки, у разі спливу яких затримана особа підлягає 
негайному звільненню. 

Так, громадяни Б. та Л., які в подальшому були затримані за підозрою у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 345, ст. 293 Кримінального кодексу 
України, до Голосіївського РУ були доставлені 31.08.2015 р. о 16.25. Однак у 
процесуальних документах зазначено, що вони нібито були затримані о 00 год. 
10 хв. 01.09.2015 р. Тобто 7 год. 45 хв. примусового тримання зазначених осіб 
не обліковане, на 7 год. 45 хв. збільшено процесуальні строки тримання, у разі 
спливу яких затримана особа має бути негайно звільнена. 

Громадянин М., який в подальшому був затриманий за підозрою у 
вчиненні злочинів, передбачених ст. 348, ч.3 ст. 345, ст. 293, ч.2 ст. 294 
Кримінального кодексу України, до Голосіївського РУ був доставлений 
31.08.2015 р. о 16.25. Однак у процесуальних документах зазначено, що він 
нібито був затриманий о 01 год. 00 хв. 01.09.2015 р. Тобто примусове 
тримання зазначеної особи протягом 8 год. 35 хв. не обліковане, на 8 год. 35 
хв. збільшено процесуальні строки тримання, у разі спливу яких затримана 
особа має бути негайно звільнена. 

Громадянин К., який в подальшому був затриманий за підозрою у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу України, до 

                                           
27ст. 29 Конституції України. 
28 ч. 3 ст. 278 КПК України. 
29 ст. 211 КПК України. 
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Голосіївського РУ був доставлений 31.08.2015 р. о 16.25. Однак у 
процесуальних документах зазначено, що він нібито був затриманий 
01.09.2015 р. о 01 год. 23 хв. Тобто примусове тримання зазначеної особи 
протягом 8 год. 58 хв. не обліковане, на 8 год. 58 хв. збільшено процесуальні 
строки тримання, у разі спливу яких затримана особа має бути негайно 
звільнена. 

Громадянин Б., який в подальшому був затриманий за підозрою у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 345, ст. 293 Кримінального кодексу 
України, до Голосіївського РУ був доставлений 31.08.2015 р. о 16.25. Однак у 
процесуальних документах зазначено, що він нібито був затриманий 
01.09.2015 р. о 02 год. 54 хв. Тобто примусове тримання зазначеної особи 
протягом 10 год. 29 хв. не обліковане, на 10 год. 29 хв. збільшено 
процесуальні строки тримання, у разі спливу яких затримана особа має бути 
негайно звільнена. 

Громадянин О., який в подальшому був затриманий за підозрою у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 345, ст. 348 Кримінального кодексу 
України, до Голосіївського РУ був доставлений 31.08.2015 р. о 16.25. Однак у 
процесуальних документах зазначено, що він нібито був затриманий 
01.09.2015 р. о 03 год. 00 хв. Тобто примусове тримання зазначеної особи 
протягом 10 год. 35 хв. не обліковане, на 10 год. 35 хв. збільшено 
процесуальні строки тримання, у разі спливу яких затримана особа має бути 
негайно звільнена. 

 
Безпідставне примусове тримання у приміщенні райуправління 

міліції 
Громадянка Т. була фактично затримана разом з іншими особами 

неподалік від будівлі Верховної Ради України. Після доставлення її до 
Голосіївського РУ 31.09.2015 р. о 16 год. 25 хв. вона була опитана у якості 
свідка, а потім близько 6 годин перебувала на третьому поверсі 
райуправління, не маючи можливості залишити приміщення у зв’язку із 
прямою забороною слідчого. Такі дії суперечать положенням ч. 5 ст. 12 КПК 
України відповідно до яких затримання особи, взяття її під варту або 
обмеження в праві на вільне пересування в інший спосіб під час 
кримінального провадження, здійснене за відсутності підстав або з 
порушенням порядку, передбаченого КПК України, тягне за собою 
відповідальність, установлену законом. Така відповідальність передбачена, 
зокрема, ст. 371 Кримінального кодексу України (Завідомо незаконні 
затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою). 

 
 
Порушення прав неповнолітніх осіб 
У зв’язку з подіями біля Верховної Ради до Голосіївського РУ також були 

доставлені двоє затриманих неповнолітніх осіб Г. та Л.  
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З їхніх слів, по відношенню до них було застосовано фізичне та 
психологічне насильство з боку працівників міліції як під час затримання, так й 
безпосередньо після доставляння до Голосіївського РУ. Так, за результатами 
медичного огляду неповнолітнього Л., здійсненого безпосередньо у 
приміщенні райуправління міліції працівником Секретаріату Уповноваженого з 
прав людини – фахівцем у галузі судово-медичної експертизи, було 
встановлено наявність зовнішніх тілесних ушкоджень (синця блідо-
фіолетового кольору в ділянці спинки носа з набряком оточуючих м’яких 
тканин), які виникли від ударної дії тупого твердого предмета. 

Відповідно до ч. 2. ст. 213 КПК, у разі затримання неповнолітньої особи 
уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно 
повідомити про це його батьків або усиновителів, опікунів, піклувальників, 
орган опіки та піклування, а відповідно до ч. 1 ст. 226 КПК допит 
неповнолітньої особи проводиться у присутності законного представника, 
педагога або психолога, а за необхідності – лікаря. У той же час працівниками 
міліції зазначені процесуальні гарантії, передбачені законом для 
неповнолітніх, було цілком проігноровано. На момент візиту працівників 
Секретаріату із неповнолітніми працювали слідчі, які відбирали від них 
показання за відсутності зазначених осіб. Крім того, неповнолітнім особам 
навіть не було повідомлено, у якому саме статусі вони перебували у 
приміщенні райуправління. 

Грубо порушене право неповнолітніх на правову допомогу. 
Неповнолітнього Л., якого в подальшому було затримано за підозрою у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 345, ст. 293 Кримінального кодексу 
України, до Голосіївського райуправління міліції було доставлено 31.08.2015 
р. о 16.25. Центр правової допомоги було повідомлено лише через 7 год. 45 хв. 
(о 00 год. 10 хв. 01.09.2015 р.) з моменту доставлення до районного управління. 
Неповнолітнього Г. до Голосіївського райуправління було доставлено 
31.08.2015 р. о 15.00, а Центр правової допомоги було повідомлено лише 
через 5 год. 20 хв. (о 20 год. 20 хв. 31.08.2015 р.) з моменту доставлення до 
районного управління.   

 
Реагування МВС України на порушення, виявлені Уповноваженим з 

прав людини 
Зважаючи на системні порушення прав і свобод людини в діяльності 

ОВС на етапі досудового розслідування подій, що мали місце 31 серпня 2015 
року під стінами Верховної Ради України, 4 вересня 2015 року за 
результатами зібраних матеріалів Міністру  внутрішніх справ України Авакову 
А. Б. внесено подання Уповноваженого з прав людини «Щодо порушення 
конституційних прав осіб з боку працівників міліції Голосіївського РУ ГУМВС 
України в м. Києві». У поданні наголошено про виявлення системних порушень 
конституційних прав затриманих, на які Уповноваженим з прав людини раніше 
неодноразово зверталася увага керівництва Міністерства внутрішніх справ 
України. Аналогічне подання Уповноваженого було внесено Міністру  
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внутрішніх справ України 10 вересня 2015 року з вимогою провести належну 
перевірку та вжити відповідних заходів щодо порушень прав і свобод людини, 
виявлених Уповноваженим з прав людини в діяльності Печерського 
райуправління міліції в ході досудового розслідування цих подій.  

22 жовтня 2015 року до Уповноваженого з прав людини з Міністерства 
внутрішніх справ України надійшов лист та копії матеріалів службового 
розслідування за результатами розгляду вищезазначених подань 
Уповноваженого. Зміст отриманого листа та висновків службових розслідувань 
вказують на те, що працівники ОВС не володіють належними знаннями вимог 
кримінального процесуального законодавства щодо забезпечення прав і 
гарантій затриманих осіб, що призводить до його системного порушення. 

Так, зокрема, матеріалами службового розслідування фактично 
підтверджене тривале неповідомлення Центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб. Однак МВС, 
демонструючи правовий нігілізм, зазначені випадки не розцінює як порушення 
права на захист. Виправдовуючи порушення вимог КПК України, посадовці МВС 
посилаються на «Роз’яснення Координаційного центру з надання правової 
допомоги щодо окремих норм Порядку інформування відповідних центрів», яке 
хибно тлумачать та намагаються довести, що Центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги має бути повідомлено лише у тому випадку, коли 
складено протокол затримання особи за підозру у вчиненні злочину відповідно 
до ст. 208 КПК України. Насправді ж у роз’ясненні, на яке посилається МВС, 
взагалі мова не йде про те, що  адвокат викликається у тому випадку, коли 
складено протокол про затримання особи за  підозрою у вчиненні злочину. 
Навпаки, у цьому роз’ясненні наголошується на тому, що згідно з п. 2 Порядку 
інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року 
№ 1363, таке повідомлення має здійснюватись негайно після фактичного 
затримання особи. При цьому у роз’ясненні звертається увага на те, що кожен 
випадок затримання, арешту чи взяття під варту особи, про який повинен бути 
поінформований центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
потребує складання належного процесуального документа відповідно до вимог 
законодавчих актів. 

Виправдовуючи незаконні затримання осіб, приховування цих 
затримань та не обліковані примусові тримання фактично затриманих осіб в 
приміщеннях райуправлінь міліції, МВС оперує такими словосполученнями, як 
«доставлення запрошених» тощо. Так, наприклад, у висновку службового 
розслідування зазначено, що 31.08.2015 р. до Голосіївського РУ було запрошено 
громадян для встановлення анкетних даних на них та надання письмових 
пояснень у зв’язку з подіями, що відбувались під час масових заворушень біля 
Верховної Ради України. Це при тому, що усі ці «запрошення» відбувалися 
шляхом фактичних затримань та примусових доставлянь до приміщень міліції, 
а в подальшому більшість «запрошених» були процесуально затримані за 
підозрою у вчиненні злочинів. Висновок містить викладення фактів, які прямо 
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вказують на порушення закону працівниками ОВС, проте самими 
працівниками ОВС такі дії порушеннями не сприймаються. Наприклад: 
«31.08.2015 р. о 15.00 до районного управління доставлено запрошеного Г. Вже 
у 20.20 про його затримання було поінформовано Київський міський центр з 
надання безоплатної правової допомоги і о 23.15 цього ж дня відправлено 
конвоєм до ІТТ Головного управління»; «З 16.25 до адмінбудівлі Голосіївського РУ 
було доставлено ще 17 «запрошених» громадян для встановлення їх анкетних 
даних та надання пояснень щодо подій біля Верховної Ради України. У 
подальшому більшість із «запрошених» було затримано в порядку ст. 208 КПК». 

Для остаточного надання правової оцінки діям працівників міліції 
матеріали службового розслідування, проведеного за відомостями, 
викладеними в зазначених поданнях Уповноваженого, надіслані до 
Генеральної прокуратури України.  

 
Реагування Генеральної прокуратури України на порушення, 

виявлені Уповноваженим з прав людини 
Відповідно до вимог ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» саме до 

функцій прокуратури віднесено здійснення нагляду за додержанням законів 
органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове 
слідство, а також нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.  

31.08.2015 року та 01.09.2015 року в Голосіївському та Печерському 
районних управліннях під час проведення першочергових слідчих дій 
перебували процесуальні керівники прокуратури Печерського району міста 
Києва, якими за результатами вивчення матеріалів кримінального 
провадження погоджено питання про затримання осіб в порядку ст. 208 КПК 
України та погоджено повідомлення про підозру. Зважаючи на положення ст. 2 
Закону України «Про прокуратуру», процесуальні керівники прокуратури 
Печерського району міста Києва, які були присутні в Печерському та 
Голосіївському районних управліннях під час зазначених подій, мали б 
здійснювати нагляд за додержанням законів працівниками ОВС при здійсненні 
ними фактичних затримань учасників подій 31.08.2015 р. біля стін Верховної 
Ради України, законністю примусових тримань затриманих осіб та забезпечити 
дотримання їхніх процесуальних прав і гарантій. 

Проте матеріали даного провадження Уповноваженого, як і багатьох 
інших, вказують на те, що виконання цих обов’язків, передбачених законом, 
прокуратурі не властиве. Жодних заходів щодо попередження правопорушень 
з боку правоохоронців, а також щодо розслідування вчинених ними порушень 
вжито не було. 

19 листопада 2015 року до Генеральної прокуратури України було 
надіслано запит № 7-2799/15-167 щодо надання інформації про рішення, 
прийняте за результатами розгляду матеріалів щодо порушень прав осіб, 
затриманих 31.08.2015 р. під час подій біля приміщення Верховної Ради 
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України, працівниками Голосіївського та Печерського РУ ГУМВС України в місті 
Києві.  

31 грудня 2015 року до Секретаріату Уповноваженого з Генеральної 
прокуратури України надійшла відповідь (лист від 29.12.2015 р.  № 04/2/5-
3183-15) за підписом заступника начальника другого відділу процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного 
обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною 
поліцією Генеральної прокуратури України А. Шевченка про те, що матеріали 
про порушення, вчинені працівниками міліції, надіслані до прокуратури міста 
Києва для вирішення питання відповідно до чинного законодавства. Таке 
рішення посадових осіб Генеральної прокуратури України, на думку 
Уповноваженого, не відповідає вимогам КПК України. Адже, відповідно до 
вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 
24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне 
правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела 
обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 
зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань та розпочати розслідування. 

12 січня 2016 року до прокуратури м. Києва був направлений запит 
№ 7.-41/16-167 з вимогою поінформувати Уповноваженого з прав людини про 
рішення прийняте за результатами розгляду зазначених матеріалів. Проте 
станом на 17.02.2015 р. відповіді з прокуратури м. Києва на зазначений запит 
не надходило. 

 
5.2.2. Провадження у справі про порушення прав і свобод людини в 

діяльності УСБУ в Одеській області при здійсненні заходів по боротьбі зі 
злочинами проти основ національної безпеки України, злочинами, 

пов’язаних з тероризмом та зі створенням не передбачених законом 
воєнізованих або збройних формувань 

09.04.2015 року у ЗМІ було висвітлено низку публікацій про масові 
затримання працівниками СБУ на території Одеської області осіб за підозрою у 
скоєнні диверсій та тероризму. Аналогічна інформація 09.04.2015 р. була 
опублікована також на офіційному сайті СБУ. «В Одесі затримано 29 
диверсантів, операція триває» – Наливайченко30– «…У ході третього етапу 
антитерористичної операції на Одещині Служба безпеки України затримала 29 
членів небезпечної диверсійної групи, яка готувала диверсії, теракти та 
політичні вбивства. Про це повідомив на брифінгу голова СБУ Валентин 
Наливайченко. … Наразі СБУ спільно з прокуратурою та іншими 
правоохоронцями Одещини продовжує зачистку регіону від диверсійних груп. 
Тривають затримання і обшуки».  

                                           
30 Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=140255&cat_id=139770 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                231 
 
 

Станом на 10.04.2015 р. у ЗМІ згадувалося вже про 40 затриманих осіб: 
«В Одессе задержали группу из более чем 40 террористов, заявил Порошенко»31, 
«40 террористов «взяли» в Одессе перед приездом Порошенко»32. 

З метою перевірки дотримання прав людини, зокрема, права на захист 
при здійсненні зазначених затримань, Уповноваженим з прав людини було 
зроблено відповідний запит до Координаційного центру правової допомоги 
щодо вчасності повідомлень про затримання та забезпечення затриманих 
правовою допомогою. Отримана відповідь засвідчила про те, що Регіональним 
центром безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області від УСБУ 
у зазначений період отримано лише 10 повідомлень про затримання осіб.  

Зазначені обставини стали підставою для відкриття провадження 
Уповноваженого у справі про порушення прав і свобод людини та виїзду 
працівників Відділу до м. Одеса з метою дослідження стану дотримання прав і 
свобод людини при зазначених затриманнях.  

У межах відкритого провадження працівниками Відділу вивчені 
відповідні матеріали ізолятора тимчасового тримання Одеського міського 
управління ГУМВС, слідчого ізолятора, Регіонального ЦБВПД, Приморського та 
Маліновського райвідділів міліції. Були також відвідані прокуратура міста 
Одеси та прокуратура Одеської області. Під час цих заходів також були опитані 
затримані та взяті під варту особи, отримані необхідні свідчення з інших 
джерел (від осіб, які були свідками затримань, адвокатів тощо). 

Установлено, що за період з 08 по 28.04.2015 р. працівниками УСБУ було 
затримано 11 осіб, що вказує на дезінформацію суспільства офіційним 
інформаційним ресурсом відомства. 

Аналіз матеріалів, зібраних під час провадження, вказує на: 
– катування, жорстоке поводження, порушення процесуальних прав та 

гарантій затриманих осіб з боку працівників УСБУ; 
– порушення нормативних вимог працівниками міліції при отриманні 

відомостей та матеріалів  про катування та жорстоке поводження; 
– відсутність належного нагляду з боку прокурорів, які здійснюють 

нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у 
формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням; 

– невиконання слідчими суддями загальних обов’язків судді щодо 
захисту прав людини, передбачених КПК України. 

 
Катування та жорстоке поводження 
З 11-ти осіб, затриманих працівниками СБУ за період, який був 

предметом провадження, 4 особи звернулися до Уповноваженого з прав 
людини зі скаргами на катування та жорстоке поводження. Проте в ході 
спілкування всі 11 осіб повідомили, що до них в тій чи в іншій мірі були 
застосовані катування та жорстоке поводження як при фактичному 
затриманні, так і під час перебування в приміщенні УСБУ. Зазначені пояснення 
                                           
31 Режим доступу: http://news.meta.ua/cluster:42249078-V-Odesse-zaderzhali-gruppu-iz-bolee-40-terroristov-zaiavil-Poroshenko/ 
32  Режим доступу: http://podrobnosti.ua/2027876-40-terroristov-vzjali-v-odesse-pered-priezdom-poroshenko.html 
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підтверджуються: наявністю тілесних ушкоджень, зафіксованих при поміщенні 
до ІТТ та СІЗО; медичною документацією; повідомленнями з ІТТ прокурору м. 
Одеси; повідомленнями із СІЗО в Приморський та Маліновський райвідділи 
міліції; протоколами фіксації скарг затриманих осіб, складеними адвокатами 
ЦБПД; свідченнями очевидців тощо. 

Так, у доповідній адвоката Єрохіної О. В. на ім’я директора Одеського 
Регіонального ЦБВПД зазначено: «11.04.2015 року з 13.00 до 16.00 в приміщенні 
УСБУ приймала участь у слідчих діях з взятим під варту Л. після обрання 
стосовно нього запобіжного заходу, після чого залишила УСБУ і свого 
підзахисного, який на той момент не мав видимих тілесних ушкоджень. 
15.04.2015 прибула в СІЗО на зустріч з підзахисним, на якому побачила тілесні 
ушкодження у вигляді синця уздовж лівого ока, гематоми на правому плечі, 
синця на лівій руці, гематоми всієї грудної клітки тощо. Підзахисний  повідомив, 
що 11.04.2015р. після залишення адвокатом приміщення УСБУ йому на голову 
одягли целофановий пакет, били по різних частинах тіла, пропускали через 
нього електричний струм та застосовували інші види катувань». 14.04.2015 р. 
з ІТТ прокурору м. Одеса направлене повідомлення про те, що 14.04.2015 р. о 
09.20 при проведенні зовнішнього огляду у Л., поміщеного в ІТТ 10.04.2015 р., 
виявлені тілесні ушкодження. Л. пояснив, що 11.04.2015 р. до нього 
застосували фізичну силу під час проведення слідчих дій у приміщенні УСБУ. У 
журналі ДЧ СІЗО міститься запис: «14.04.2015р. о 14.04 у Л., який повернувся з 
ІТТ, виявлено тілесні ушкодження. Повідомлено та направлені матеріали в 
Приморський РВ». 

До Уповноваженого з прав людини звернувся Ш., який повідомив, що 
був затриманий 23.04.2015 р. о 18.30. Після проведення обшуку за місцем 
проживання о 21.00 у цей же день (23.04.2015 р.) був доставлений в УСБУ, де 
йому на руки оділи пластикові затяжки, на голову поліетиленовий пакет, який 
зафіксували скотчем на рівні очей. Наносили удари в груди, сонячне сплетіння, 
по затилку. Одіваючи на голову сміттєвий пакет, перекривали доступ повітря, 
доводили до асфіксії, застосовували електрошокер. Кожен раз після втрати 
свідомості приводили до свідомості і продовжували катування. Такі процедури 
катування повторювалися багаторазово і продовжувалися до ранку 24.04.2015 
р. Після цього залишили лежати на підлозі лицем вниз, періодично задавали 
питання і били в пах і по боках. Потім, не знімаючи маски і наручників, 
допитували до 20.30 24.04.2015 р. З моменту затримання (23.04.2015 р. о 
18.30) до доставлення в суд (25.04.2015 р. о 13.30) не давали ні спати, ні їсти. 
27.04.2015 року з ІТТ прокурору м. Одеса направлене повідомлення про те, що 
у Ш. при поміщенні до ІТТ 25.04.2015 р. о 17.00 виявлено тілесні ушкодження, 
нанесені йому під час допитів в УСБУ з 23 по 25.04.2015 р. 

24.04.2015 року з ІТТ прокурору м. Одеса направлене повідомлення про 
те, що у Є. при поміщенні в ІТТ 24.04.2015 р. о 00.15 виявлено тілесні 
ушкодження  у вигляді багаточисельних переломів ребер зліва, ушкоджень 
носа, очей та зубів, які, з його слів, нанесені йому працівниками УСБУ 
08.04.2015 р. у його помешканні при затриманні. У результаті отримання 
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тілесних ушкоджень у період з 08 по 23.04.2015 р. він знаходився на 
стаціонарному лікуванні, де йому було поставлено діагноз: «Закрытая травма 
грудной клетки. Переломы 5, 6, 7, 8, 9 рёбер слева. Левосторонний 
пневмогематокс. Пневмомедиастинум. Подкожная эмфизема левой половины 
грудной клетки. Контузия нижней доли левого лёгкого. Множественные ушибы 
и ссадины лица и тела, ушиб наружного носа. Посттравматический плеврит. 
Левосторонняя пневматическая пневмония». 

Незаконні тримання затриманих осіб 
Усі 11 осіб, обставини затримання яких вивчалися працівниками 

Відділу, протягом тривалого часу трималися без оформлення відповідних 
процесуальних документів про затримання. З них 9 осіб фактично були 
затримані 08.04.2015 р., а в процесуальних документах зазначено, що вони 
нібито були затримані 09.04.2015 р.  

Одна особа (громадянин Ш.) була фактично затримана 23.04.2015 р., до 
25.04.2015 р. трималася в приміщенні УСБУ без оформлення процесуальних 
документів, а 25.04.2015 р. була доставлена для обрання запобіжного заходу в 
Приморський районний суд без складення протоколу затримання. Замість 
протоколу затримання в матеріалах кримінального провадження міститься 
нічим не передбачена довідка, складена оперативним працівником УСБУ, про 
те, що ця особа затримана нібито о 15.30 25.04.2015 р. у залі судового 
засідання. 

 
Незаконні затримання без ухвали слідчого судді, суду за відсутності 

підстав для такого затримання 
Вивчення матеріалів, отриманих у межах провадження, свідчить, що 10 

осіб (з 11 затриманих) були затримані без ухвали слідчого судді, суду за 
відсутності підстав такого затримання, передбачених ч. 1 ст. 208 КПК України.  

 
Порушення вимог закону щодо фіксації часу фактичного 

затримання 
Усупереч вимогам ч. 5 ст. 208 КПК України у жодному із вивчених 11 

протоколів затримання слідчими не зазначено місце, дата і точний час 
(година і хвилини) затримання відповідно до положень ст. 209 КПК. Не 
зазнаючи місця дати і часу фактичного затримання, слідчими створені умови 
для порушення процесуальних гарантій затриманих осіб  (право на адвоката, 
право бути поінформованим про свої права і обов’язки, право на негайне 
звільнення у разі спливу процесуальних строків, передбачених ст. 278, 211 КПК 
України тощо. 

 
Порушення права затриманих осіб на захист 
Усі зазначені 11 осіб були позбавлені права на негайний доступ до 

адвоката після фактичного затримання. Навіть після складання протоколів 
затримання, усупереч вимогам ч. 4 ст. 213 КПК України, інформування 
Регіонального ЦБВПД в Одеській області були здійсненні через тривалий час 
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після складення протоколів та поміщення затриманих до ІТТ. За таких 
обставин перше спілкування із затриманими адвокати могли здійснити лише 
на наступний день після поміщення до ІТТ. 

 
Порушення з боку працівників ОВС при отриманні відомостей про 

катування, застосоване працівниками УСБУ 
Матеріали та свідчення, зібрані працівниками Секретаріату під час 

заходів у межах провадження, свідчать про низку порушень в діях працівників 
Маліновського та Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області. 
Перш за все це недотримання вимог кримінального процесуального 
законодавства та відомчих нормативно-правових актів щодо розгляду та 
прийняття відповідних рішень за отриманими повідомленнями про 
застосування катувань працівниками УСБУ до затриманих осіб. Матеріали 
провадження Уповноваженого свідчать про негативну практику органу 
досудового розслідування щодо неприйняття слідчим процесуальних рішень 
відповідно до вимог ст. ст. 214, 216 КПК України. На практиці керівники 
органів досудового розслідування спрямовують матеріали, які містять 
відомості про злочин, до органу дізнання для розгляду і прийняття рішення 
відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, керівник СВ 
Маліновського РВ спрямувала начальнику Маліновського РВ матеріали за 
повідомленням СІЗО про нанесення працівниками УСБУ тілесних ушкоджень 
затриманому Є. для розгляду і прийняття рішення відповідно до Закону 
України «Про звернення громадян», зазначивши при цьому про відсутність 
складу кримінального правопорушення. Таке рішення є неправомірним ще й з 
огляду на те, що відповідно до ст. 216 КПК України зазначені повідомлення 
повинні розглядатися органами прокуратури.  

Крім того, під час провадження Уповноваженого виявлені факти 
порушення працівниками ІТТ Одеського міськуправління міліції вимог п. 9.3. 
Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів 
внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС № 638 від 02.12.2008 р. 
щодо негайного, але не пізніше 24 годин, повідомлення прокурора про 
поміщення до ІТТ осіб з видимими тілесними ушкодженнями. При поміщенні 
осіб з тілесними ушкодженнями, нанесеними їм, з їхніх слів, працівниками 
УСБУ такі повідомлення здійснювалися іноді через 2 – 3 доби після того, як 
особи були поміщені до спецустанови. 

 
Відсутність належного нагляду за дотриманням законів з боку 

прокуратури 
Вищевикладені порушення у діяльності органів досудового 

розслідування УСБУ та ОВС стали можливими унаслідок відсутності належного 
нагляду та реагування на порушення з боку прокурорів, які здійснюють нагляд 
за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням. 
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Порушення в діяльності ІТТ щодо невчасного повідомлення прокурора 
про поміщення осіб з тілесними ушкодженнями стали можливими унаслідок 
неналежного нагляду з боку прокурорів, які здійснюють нагляд за 
спецустановами.  

 
Не виконання суддями загального обов’язку судді щодо захисту прав 

людини 
Аналіз матеріалів, зібраних під час провадження Уповноваженого,  

свідчить, що слідчими суддями при застосуванні запобіжного заходу особам, 
затриманим працівниками УСБУ, не з’ясовувалася законність затримання, 
правові підстави тримання затриманої особи до розгляду клопотання про 
застосування запобіжного заходу. Не вивчалися і не бралися до уваги 
обставини та час фактичного затримання, наявність підстав для затримання 
без рішення слідчого судді, суду, що свідчить про невиконання слідчими 
суддями загальних обов’язків щодо захисту прав людини, передбачених ч. 3, 5 
ст. 206 КПК України. Слідчими суддями також не виконаний обов’язок, 
передбачений ч. 6 та ч. 7 ст. 206 КПК України, зважаючи на наявність   у 
затриманих осіб видимих тілесних ушкоджень під час судового засідання, у 
якому розглядалося клопотання про  застосування запобіжного заходу.  

 
Порушення у діяльності Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області 
Відповідно до п. 7. Порядку інформування центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного 
арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 
затвердженого постановою КМУ від 28.12.2011 р. № 1363, протягом години з 
моменту реєстрації повідомлення про затримання особи Регіональним ЦБВПД 
має бути призначений адвокат шляхом видачі доручення для надання такій 
особі безоплатної вторинної правової допомоги. Відповідно до п. 8. цього ж 
Порядку, призначений Регіональним центром адвокат повинен прибути за 
зазначеною адресою місця для конфіденційного побачення із затриманою 
особою протягом години з моменту видачі йому доручення для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Однак повідомлення про затримання працівниками УСБУ 9-ти осіб 
зареєстровані в Центрі 09.04.2015 р. о 21.43, а доручення про надання 
правової допомоги затриманим видані лише 10.04.2015 р. у період з 11.00 до 
13.00. 

За результатами провадження Уповноваженим з прав людини особисто 
здійснений виїзд до м. Одеса, де проведена робоча нарада з керівниками 
прокуратури, УСБУ, ГУМВС Одеської області, а також проведена робоча зустріч 
з головою Апеляційного суду Одеської області, під час яких обговорено стан 
дотримання прав людини у діяльності зазначених органів, озвучено вимоги 
щодо неухильного дотримання законності. За результатами зустрічі 
прокуратурою Одеської області відкрите кримінальне провадження за 
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ознаками ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України за фактами перевищення 
службових повноважень працівниками правоохоронного органу. 

 
5.2.3. Провадження у справі про порушення прав і свобод людини в 

діяльності УСБУ в Дніпропетровській області при здійсненні заходів по 
боротьбі зі злочинами проти основ національної безпеки України, 

злочинами, пов’язаними з тероризмом та зі створенням непередбачених 
законом воєнізованих або збройних формувань 

 
Заходи Уповноваженого з прав людини при розгляді звернення щодо 

затримання громадянина С 
У березні 2015 року до Уповноваженого з прав людини звернулася 

мешканка м. Слов’янська Л. із заявою про те, що 28.02.2015 р. у м. Слов’янську 
невідомими їй особами було затримано її чоловіка С., який утримує та виховує 
десять дітей віком від трьох до п’ятнадцяти років. З аналогічною заявою в 
день затримання вона звернулася до Слов’янського МВ ГУМВС України в 
Донецькій області. Відомості про незаконне позбавлення волі С. невідомими 
особами було внесено до ЄРДР та відкрите кримінальне провадження за 
ознаками ч. 2 ст. 146 КК України. 

Лише 26.03.2015 року (через 26 днів після фактичного затримання) Л. 
дізналася про місце перебування свого чоловіка, отримавши відповідне 
повідомлення від слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області щодо 
затримання С. за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Слідчий також повідомив, що С. перебуває в УСБУ в Дніпропетровській області. 

Зважаючи на обставини, викладені у зверненні, Уповноваженим було 
відкрите провадження у справі про порушення прав і свобод людини, у межах 
якого працівниками Відділу проведено низку заходів, спрямованих на їх 
перевірку. 

Під час безпосереднього спілкування С. повідомив працівникам 
Секретаріату Уповноваженого, що 28.02.2015 р. о 12.00 невідомі йому особи в 
камуфляжній формі біля будинку, в якому він проживає, змусили його сісти в 
автомобіль УАЗ «Патріот» д/н АН 17 53 СМ. В автомобілі його руки зафіксували 
в наручники, а на голову одягнули пакет. У такому стані його доставили в 
бомбосховище, розташоване в районі пансіонату «Ювілейний», та помістили в 
кімнату розміром приблизно 1,2 Х 1,5 м. У цій кімнаті протягом 26 днів його 
тримали в нелюдських умовах, систематично піддавали катуванню, змушуючи 
написати заяву про те, що він передавав представникам терористичної 
організації ДНР інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, а також мав 
намір створити терористичну організацію у м. Слов’янську.  

26.03.2015 року С. у наручниках та мішку, одягнутому на голову, із 
зазначеного бомбосховища був доставлений до УСБУ в Дніпропетровській 
області в багажнику легкового автомобіля. Під час поміщення до 
Дніпропетровського СІЗО у С. виявлено тілесні ушкодження у вигляді забою 
м’яких тканин стегон і голови, лівої гомілки та лівого гомілково-стопного 
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суглоба, які, з його слів, були нанесені у період тримання його в бомбосховищі 
в м. Слов’янську. 

06.04.2015 року С. був оглянутий також працівником Секретаріату 
Уповноваженого – фахівцем у галузі судово-медичної експертизи. У результаті 
огляду зафіксовані тілесні ушкодження у вигляді темно-синьої гематоми зі 
значним набряком м’яких тканин у ділянці лівого гомілково-ступневого 
суглоба та по всіх його поверхнях. 

 
Незаконне затримання та тримання громадянина С. 
Під час провадження Уповноваженого встановлено, що 26.03.2015 р. 

слідчий СВ УСБУ в Дніпропетровській області процесуально затримав  С. без 
ухвали слідчого судді, суду в порядку ст. 208 КПК України за відсутності підстав 
для такого затримання. При цьому слідчий не виконав вимоги ч. 5 ст. 208 КПК, 
не зазначив у протоколі місце, дату і точний час (година і хвилини) затримання 
відповідно до положень статті  209 КПК. Натомість у протоколі слідчий 
зазначив, що С. нібито був затриманий не 28.02.2015 р. о 12.00 у м. 
Слов’янську, а 26.03.2015 р. о 19.05 в службовому кабінеті № 16 слідчого 
відділу УСБУ в Дніпропетровській області. Вчинивши такі маніпуляції, слідчий 
знівелював процесуальні строки, у разі спливу яких затримана особа підлягає 
негайному звільненню, передбачені ч. 3 ст. 278, ч. 1 та ч. 2 ст. 211 КПК.  

Більш того, слідчим було фактично проігноровано факт незаконного 
позбавлення волі С. строком більш ніж на 26 діб, що само по собі утворює склад 
злочину, передбаченого статтею 371 Кримінального кодексу України.  

 
Порушення права громадянина С. на правову допомогу 
Було грубо порушене право С. на захист, адже з моменту фактичного 

затримання він протягом 26 днів був позбавлений можливості отримувати 
правову допомогу захисника. Крім того, навіть після процесуального 
оформлення факту затримання С., Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги слідчим було повідомлено лише о 20.35 
26.03.2015 р, тобто через 1 год. 35 хв. після закінчення складання протоколу 
затримання, який було складено о 19.00. Таке порушення, вчинене слідчим, 
несумісне з вимогами ч. 4 ст. 213 КПК України та позбавило затриманого 
можливості скористатися правовою допомогою захисника при проведенні 
процесуальної дії. 

 
Протиріччя відомостей, зазначених у процесуальних документах 

стосовно С., фактичним обставинам справи 
У протоколі затримання та у клопотанні про застосування запобіжного 

заходу слідчий зазначив, що С. вчиняв правопорушення по березень 2015 р. 
Проте таке твердження не є логічним з огляду на те, що фактичне затримання 
С. відбулося о 12.00 28.02.2015 р. і до моменту складення протоколу (до 19.05 
26.03.2015 р.) він фактично перебував під контролем держави.  
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Відсутність належного нагляду за дотриманням законів з боку 
прокуратури при здійсненні досудового розслідування стосовно С 

Зазначені порушення під час проведення досудового розслідування 
стали можливими у зв’язку з відсутністю належного нагляду за додержанням 
законів з боку прокурора при здійсненні ним процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням, у тому числі при погодженні клопотання слідчого 
про застосування запобіжного заходу стосовно С. та підтримці зазначеного 
клопотання в суді. 

 
Не виконання суддями загального обов’язку судді щодо захисту прав 

людини 
Слідчим суддею при обранні запобіжного заходу не досліджені час та 

обставини фактичного затримання С., обов’язок, передбачений ч. 5 ст. 206 КПК 
України, з огляду на незаконне затримання без ухвали слідчого судді, суду, не 
виконаний. Слідчим суддею також не виконаний обов’язок, передбачений ч. 6 
та ч. 7 ст. 206 КПК України, зважаючи на наявність у С. видимих тілесних 
ушкоджень під час судового засідання, у якому розглядалося клопотання про 
застосування запобіжного заходу.  

Вищезазначені порушення, допущені під час досудового розслідування, 
стали підставою для скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою відносно С. та звільнення його з-під варти в залі судового засідання 
Апеляційного суду Дніпропетровської області, яке відбулося 06.04.2015 р. в 
присутності працівників Секретаріату Уповноваженого з прав людини. 

Результати провадження Уповноваженого у справі про порушення прав і 
свобод С. вказали на грубе порушення працівниками Служби безпеки України 
всіх передбачених законодавством гарантій захисту від неналежного 
поводження та стали підставою для проведення додаткових заходів у межах 
провадження, відкритого Уповноваженим за власної ініціативи. У межах 
зазначеного провадження працівниками Відділу було вивчено 24 особові 
справи осіб, затриманих слідчими УСБУ в Дніпропетровській області. 
Результати вивчення цих справ засвідчили, що порушення, вчинені у 
кримінальному провадженні відносно С.,  мають системний характер.  

 
Порушення прав і свобод неповнолітнього М 
Так, 12.02.2015 року о 04.00 в м. Маріуполі за місцем проживання був 

затриманий неповнолітній М. 11.11.1998 року народження. Після затримання 
він тримався в одній з адміністративних будівель м. Маріуполя, де, усупереч 
вимогам КПК України, за відсутності батьків чи законних представників та 
захисника був примушений давати власноручні письмові показання. У 
подальшому М. з м. Маріуполя був доставлений в м. Дніпропетровськ у 
приміщення УСБУ в Дніпропетровській області. Проте слідчий СВ УСБУ, 
усупереч вимогам ч. 5 ст. 208 КПК України, у протоколі затримання місце, дату і 
точний час (година і хвилини) затримання відповідно до положень ст. 209 КПК 
не зазначив.  
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У протоколі зазначено, М. нібито затриманий 12.02.2015 р. о 21.35 у 
службовому приміщенні № 14 СВ УСБУ в Дніпропетровській області, а не о 
04.00 у м. Маріуполі, як про це свідчать фактичні обставини справи. Внесенням 
недостовірних відомостей до протоколу слідчий на 17 год. 35 хв. збільшив 
процесуальні строки, передбачені ст. ст. 278, 211 КПК України, у разі спливу 
яких затримана особа підлягає негайному звільненню. Зокрема, повідомлення 
про підозру М. вручене 13.02.2015 р., з його слів, у другій половині дня. Тобто, з 
огляду на вимоги ч. 3 ст. 278 КПК, з 04.00 13.02.2015 р. до моменту вручення 
повідомлення про підозру неповнолітній М. тримався незаконно. 

Порушене також право неповнолітнього М. на правову допомогу. 
Незважаючи на вимоги п. 1 ч. 2 ст. 52 та інших норм КПК, якими передбачена 
обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні щодо осіб, які 
підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінального 
правопорушення у віці до 18 років, повідомлення Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги про затримання 
неповнолітнього відбулося не негайно після фактичного затримання (о 04.00), 
а лише о 21.11 (через 17 год. 11 хв. після фактичного затримання). У 
протоколі затримання, який складався 12.02.2015 р. з 21.35 до 22.00, відсутній 
підпис захисника, що свідчить про те, що слідчим не забезпечена його участь 
при проведенні цієї процесуальної дії з неповнолітнім. 

Затримавши неповнолітнього М. 12.02.2015 р. за підозрою у вчиненні 
злочину, який вчинявся у січні 2015 р., без ухвали слідчого судді, суду, слідчий 
СВ УСБУ вчинив незаконне затримання за відсутності підстав, передбачених ч. 
1 ст. 208 КПК України. 

Прокурором при здійсненні нагляду за додержанням законів під час 
проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням вищезазначені порушення приховані. 

 
Порушення прав і свобод громадянина П 
21.03.2015 року о 21.00 у м. Слов’янську Донецької області за місцем 

постійного проживання був затриманий П. Після затримання, з його слів, на 
нього були одягнуті наручники, на голову одягнутий поліетиленовий пакет, 
після чого його на автомобілі вивезли у невідомому напрямку. У подальшому 
його помістили в кімнату розміром 1х1 (м) у невідомій будівлі. П. у цій кімнаті 
допитували, наносячи удари по голові та інших частинах тіла, до голови 
приставляли пістолет, погрожуючи вбивством. Також не було повідомлено 
матері П. про його затримання та місце перебування.  

Лише через п’ять днів (26.03.2015 р. о 17.00) П. був доставлений до м. 
Дніпропетровська у приміщення УСБ України в Дніпропетровській області, і 
лише цього ж дня про затримання П. була поінформована його мати.  

Усупереч вимогам ч. 5 ст. 208 КПК України слідчий СВ УСБУ у протоколі 
затримання не зазначив місце, дату і точний час (година і хвилини) 
фактичного затримання відповідно до положень ст. 209 КПК.  
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У протоколі зазначено, що П. нібито затриманий 26.03.2015 р. о 19.15 у 
службовому кабінеті № 5 СВ УСБУ в Дніпропетровській області, а не о 21.00 
21.03.2015 р. у м. Слов’янську, як про це свідчать фактичні обставини справи. 
Внесенням недостовірних відомостей до протоколу слідчий майже на 5 діб 
збільшив процесуальні строки, передбачені ст. ст. 278, 211 КПК України, у разі 
спливу яких затримана особа підлягає негайному звільненню.  

Порушене також право П. на правову допомогу. Незважаючи на вимоги 
ч. 4 ст. 213 КПК та п. 2 Порядку інформування центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного 
арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 
1363, повідомлення центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги про затримання відбулося лише 26.03.2015 р. о 19.10 (через 4 доби 
та 22 години після фактичного затримання).  

 
Маніпуляції з часом та місцем фактичного затримання осіб 
У жодному із 24-х протоколів затримання, вивчених працівниками 

Відділу спеціальних проваджень, усупереч вимогам ч. 5 ст. 208 КПК України, не 
зазначено місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання 
відповідно до положень ст. 209 КПК України. Натомість у всіх протоколах 
зазначено, що особи нібито фактично затримуються у службових кабінетах та 
інших приміщеннях СВ УСБУ саме у той час, коли складаються протоколи 
затримання. У результаті не зазначення у протоколі фактичного часу 
затримання слідчими нівелюються процесуальні строки, передбачені ч. 3 ст. 
278, ст. 211 КПК, у разі спливу яких затримана особа підлягає негайному 
звільненню, а також  створюється можливість протиправного тримання 
затриманих осіб у разі спливу зазначених строків. 

 
Незаконні затримання за підозрою у вчиненні злочинів без ухвали 

слідчого судді, суду за відсутності підстав для такого затримання 
Під час провадження Уповноваженого виявлено численні затримання 

без ухвали слідчого судді, суду за відсутності підстав, передбачених ч. 1 ст. 
208 КПК України. Так, із 24-х осіб, матеріали стосовно яких вивчалися 
працівниками Відділу спеціальних проваджень, 14 осіб затримано без ухвали 
слідчого судді, суду через тривалий час після фактичного вчинення злочинів.  

 
Порушення права на правову допомогу 
У переважній більшості випадків затримань, які під час провадження 

вивчалися працівниками Відділу спеціальних проваджень, мало місце 
порушення права затриманих осіб на правову допомогу. У більшості вивчених 
випадків Регіональні ЦБВПД не повідомлялися негайно після фактичного 
затримання. Такі повідомлення здійснювалися лише під час складення 
протоколу затримання, яке відбувалося через тривалий час після фактичного 
затримання особи. У результаті невчасного повідомлення Регіонального 
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ЦБВПД у переважній більшості випадків затримань затримані особи були 
позбавлені можливості конфіденційного спілкування з захисниками до 
першого допиту та участі захисника при складенні протоколу затримання.  

 
Реагування Уповноваженого з прав людини за результатами 

провадження 
За результатами зазначеного провадження 20.04.2015 р. Генеральному 

прокурору України внесено подання Уповноваженого «Щодо порушень прав 
людини при проведенні заходів по боротьбі з тероризмом» для забезпечення 
належного розслідування застосування працівниками УСБУ в 
Дніпропетровській області катувань та жорстокого поводження стосовно С. 

22.04.2016 року подання Уповноваженого «Щодо порушень 
конституційних прав та свобод гр. К. при проведенні заходів по боротьбі з 
тероризмом» внесено Голові Служби безпеки України для проведення 
службового розслідування за фактом порушення прав та свобод громадянина С. з 
боку працівників СБУ та вжиття заходів щодо унеможливлення в подальшому 
порушень прав і свобод людини з боку працівників СБУ під час здійснення заходів 
по боротьбі з тероризмом. 

29.04.2016 року Генеральному прокурору України направлено лист 
Уповноваженого з прав людини «Щодо порушень прав людини при проведенні 
заходів по боротьбі з тероризмом» для забезпечення проведення об’єктивного 
та неупередженого розслідування за фактами незаконних затримань та 
порушення інших прав 24-х осіб, які затримувалися працівниками УСБУ в 
Дніпропетровській області. 

20.05.29015 року від Голови Служби безпеки України отримана 
відповідь на подання Уповноваженого, якою Уповноваженого поінформовано, 
що Голова СБУ в діях своїх підлеглих стосовно С. та інших затриманих осіб 
будь-яких порушень не вбачає. 

21.05.2015 року отримана відповідь Генерального прокурора України на 
подання Уповноваженого, якою повідомлено, що за дорученням ГПУ 
прокуратурою Дніпропетровської області проведена перевірка фактів, 
викладених у поданні Уповноваженого. За результатами цієї перевірки слідчим 
відділом прокуратури області розпочате кримінальне провадження за фактом 
застосування до С. незаконних методів досудового слідства за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального 
кодексу України.  

04.06.2015 року отримана відповідь із ГПУ на лист Уповноваженого від 
29.04.2016 р. «Щодо порушень прав людини при проведенні заходів по боротьбі з 
тероризмом». Зазначеною відповіддю Уповноваженого поінформовано, що за 
фактом незаконного позбавлення свободи осіб, зазначених у листі 
Уповноваженого, 03.06.2015 р. розпочате досудове розслідування за ч. 1 ст. 146 
Кримінального кодексу України.  
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5.2.4. Провадження у справі про порушення прав і свобод людини за 

фактом смерті засудженого Д., яка наступила 21.10.2015 р. під час його 
перебування у Хмельницькому слідчому ізоляторі 

22 жовтня у засобах масової інформації було розміщене повідомлення 
про загибель ув’язненого, який 21 жовтня під час конвоювання із 
Хмельницького слідчого ізолятора до виправної колонії почав чинити опір 
працівникам пенітенціарної служби.  

За повідомленнями ЗМІ до ув’язненого були застосовані спецзасоби і 
заходи фізичного впливу, у наслідок чого він помер. За результатами 
попереднього судово-медичного дослідження причиною смерті стала 
внутрішньочерепна травма голови. 

Оскільки обставини смерті ув’язненого Д. порушують важливі питання 
щодо забезпечення безпеки осіб, які тримаються примусово під контролем 
держави, Уповноваженим з прав людини за фактом смерті засудженого Д. під 
час його перебування у Хмельницькому слідчому ізоляторі було відкрито 
провадження у справі про порушення прав і свобод людини. 

У межах відкритого провадження працівниками Відділу спеціальних 
проваджень спільно з працівниками відділу експертно-аналітичного вивчення 
медичних питань та відділу моніторингу пенітенціарних установ Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини з метою дослідження  обставин та причин 
загибелі засудженого Д. було вивчено відповідну службову документацію 
слідчого ізолятора, процесуальні документи кримінального провадження, 
відкритого прокуратурою Хмельницької області за фактом смерті Д;  оглянуті 
місця, де розвивалися події, що передували смерті ув’язненого; опитано осіб, 
які безпосередньо мали відношення до зазначених подій; проведено 
додатковий огляд трупа Д. та опитано судово-медичного експерта, який 
здійснив судово-медичну експертизу. 

За результатами додаткового огляду трупа Д. працівником Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини – фахівцем у галузі судово-медичної 
експертизи до протоколу додаткового огляду трупа внесено доповнення, 
зокрема, щодо наявності серед крововиливів на обличчі чотирьох 
крововиливів смугоподібної форми з рівними краями і спільними метричними 
ознаками. Також, при бесіді з експертом, який здійснив судово-медичну 
експертизу трупа Д., останнім було зазначено, що кількісні і структурні ознаки 
тілесних ушкоджень голови, які були виявлені при зовнішньому дослідженні 
трупа, свідчать про те, що вони виникли від не менше 13 травмуючих впливів, 
які, як кожний окремо, так і в сукупності могли бути причиною патологічних 
змін, які обумовили настання смерті. 

За результатами опрацювання матеріалів, зібраних в ході провадження, 
22.11.2015 р. прокурору Хмельницької області було направлено лист 
Уповноваженого із вимогою провести належне та об’єктивне розслідування 
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факту загибелі засудженого Д. під час перебування під контролем держави – у 
Хмельницькому слідчому ізоляторі. 

15.12.2015 року отримано відповідь із прокуратури Хмельницької 
області, якою Уповноваженого з прав людини поінформовано про те, що за 
фактом смерті Д. відкрите кримінальне провадження, досудове розслідування 
триває, здійснюються всі необхідні слідчі дії з метою всебічного, повного і 
неупередженого встановлення всіх обставин події. 

 
5.3. Основні види порушень та недоліків, виявлених за 

результатами проваджень Уповноваженого з прав людини. 
 
Укриття фактів жорстокого поводження з боку працівників 

правоохоронних органів шляхом маніпуляцій з відомостями, отриманими 
із закладів охорони здоров’я. Самостійне прийняття рішень органами 
внутрішніх справ без відповідного повідомлення органів прокуратури. 

Прикладом такого порушення є провадження Уповноваженого з прав 
людини у справі про порушення прав і свобод гр. В. з приводу застосування до 
нього насилля та інших протиправних дій з боку працівників Каховського РВ 
УМВС України в Херсонській області. 

У межах провадження було вивчено процесуальні документи, а також 
документацію Херсонського СІЗО, Дар’ївської ВК (№10), Каховського РВ та ІТТ 
Бориславського РВ УМВС України в Херсонській області, Каховського 
міськрайонного суду, закладів охорони здоров’я у м. Каховка, опитано заявника 
та інших осіб, дотичних до досліджуваних подій. Під час опитування гр. В. 
повідомив, що його було двічі затримано працівниками Каховського РВ УМВС 
В., Ш. та Т. Уперше його було затримано 05.02.2015  р. за місцем його 
мешкання та доставлено до Каховського райвідділу міліції. У приміщенні 
райвідділу, з його слів, працівники міліції із застосуванням насильства 
вимагали від нього визнання у вчиненні низки крадіжок та нанесли йому 
тілесні ушкодження. 

Зі слів гр. В., після нанесення йому працівниками міліції тілесних 
ушкоджень він був  доставлений до реанімаційного відділення Каховської ЦРЛ 
каретою швидкої допомоги. Доставлення гр. В. до закладу охорони здоров’я 
було підтверджено записами у документації Каховської ЦРЛ та Каховської 
станції екстреної (швидкої) медичної допомоги. Згідно з  відомостями Журналу 
запису звернень про невідкладну допомогу, 05.02.2015 р. о 22 год. 37 хв. 
надійшов виклик з приводу необхідності надання медичної допомоги гр. В., 
який в подальшому був доставлений каретою швидкої допомоги до 
реанімаційного відділення Каховської ЦРЛ із діагнозом: закрита черепно-
мозкова травма, струс головного мозку, садна спини, забита рана носа, рублена 
рана в області перенісся 1,5 х 1.0 см. з підтіканням крові, тупа травма живота, 
гематома потиличної частини голови. 
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Про отримання гр. В. тілесних ушкоджень працівники медичного 
закладу повідомили чергову частину Каховського РВ. Відомості про це 
повідомлення були внесені в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про 
вчинені кримінальні правопорушення та інші події від 06.02.2015 р. При цьому 
не було зазначено, що тілесні ушкодження отримані  В. унаслідок його побиття 
працівниками ОВС. За таких обставин начальник слідчого відділу Каховського 
РВ П., замість внесення відомостей до ЄРДР та проведення досудового 
розслідування відповідно до вимог ст. 214 КПК України, прийняв рішення щодо 
проведення перевірки за фактом отримання гр. В. тілесних ушкоджень у 
порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян». Таке 
рішення було обґрунтоване тим, що нібито гр. В. відмовився написати заяву 
про притягнення особи, яка нанесла йому тілесні ушкодження, до кримінальної 
відповідальності, а дана категорія проваджень віднесена до проваджень у 
формі приватного обвинувачення і може бути розпочате тільки при наявності 
заяви потерпілого. 

Перевірку відомостей про нанесення тілесних ушкоджень гр. В. було 
доручено дільничному інспектору О., яким було прийняте рішення подальшу 
перевірку закінчити, так як гр. В. нібито відмовився від написання заяви за 
даним фактом, що суперечить твердженням самого В. На користь такого 
твердження В. свідчить відсутність у матеріалах перевірки його заяви  
про таку відмову та будь-якого іншого аргументованого підтвердження такої 
відмови. 

26.02.2015 року о 3.50 гр. В. у черговий раз звернувся до Каховської ЦРЛ 
з тілесними ушкодженнями у вигляді саден обличчя, про що свідчить запис в 
Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події Каховського РВ від 26.02.2015 р. Перевірку 
зазначених відомостей про отримання тілесних ушкоджень гр. В. також було 
доручено дільничному інспектору О., яким і цього разу було прийняте рішення 
подальшу перевірку закінчити, так як  гр. В. нібито знову письмово відмовився 
від написання заяви за даним фактом. Матеріали перевірки дійсно містять таку 
письмову відмову, написану нібито гр. В. Утім В. стверджує, що не відмовлявся 
від написання заяви про нанесення йому тілесних ушкоджень і письмової 
відмови він не писав. Візуальне порівняння власного почерку і підпису гр. В. з 
почерком, яким написана зазначена відмова, дає підстави припустити, що цей 
документ  також був підроблений. 

З приводу зазначених обставин 23.11.2015 р. прокурору Херсонської 
області було спрямовано акт реагування Уповноваженого з прав людини з 
вимогою провести ретельне та неупереджене розслідування виявлених фактів. 

10.12.2015 року з прокуратури Херсонської області надійшла відповідь, 
якою Уповноваженого з прав людини було поінформовано, що за зазначеними 
фактами прокуратурою Херсонської області проведено перевірку. За 
результатами перевірки зібраних матеріалів підстав для внесення відомостей 
до ЄРДР та початку досудового розслідування відповідно до ст. 214 КПК 
України не вбачається. Фактів зловживання службовим становищем 
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працівниками Каховського РВ УМВС України в Херсонській області не 
встановлено. Таке рішення, на думку Уповноваженого, свідчить про 
приховування працівниками прокуратури протиправних дій працівників ОВС, 
які містять ознаки посадових злочинів.  

 
Протиправні затримання осіб за підозрою у вчиненні злочину без 

ухвали слідчого судді, суду. 
Відповідно до ч. 1 ст. 207 КПК України, ніхто не може бути затриманий 

без ухвали слідчого судді, суду крім випадків, передбачених цим Кодексом. 
Вичерпний перелік підстав, за яких уповноважена службова особа має право 
без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні 
злочину, зазначений у ч. 1 ст. 208 КПК України, а саме: 

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його 
вчинення; 

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, у тому числі 
потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події 
вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; 

3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою 
ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні 
тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до 
підслідності Національного антикорупційного бюро України. 

Проте результати практичної діяльності Відділу свідчать, що 
уповноваженими службовими особами масово затримуються особи, 
підозрювані у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді, суду без наявності 
законних підстав. Так, Уповноваженим з прав людини здійснюється 
провадження за фактом порушення працівниками Великолепетиського РВ 
УМВС України в Херсонській області прав і свобод гр. Т. Аналіз відомостей, 
зібраних працівниками Відділу в межах провадження Уповноваженого, зокрема 
тих, що містяться у процесуальних документах кримінального провадження 
(копії протоколу затримання, повідомлення про підозру, клопотання про 
застосування запобіжного заходу, ухвали слідчого судді про застосування 
запобіжного заходу) вказує на те, що гр. Т. був затриманий 27.06.2015 р. за ст. 
208 КПК України без ухвали слідчого судді, суду за підозрою у тому, що 
13.05.2015 р. він збув громадянину І. 0,036 грам опію ацетильованого. Таким 
чином, затримання гр. Т. без ухвали слідчого судді, суду було незаконним, 
оскільки на момент затримання були відсутні підстави, передбачені ч. 1 ст. 208 
КПК України. Уповноважений з прав людини також вважає, що затримання 
підозрюваного у вчиненні злочину Т. без ухвали слідчого судді, суду за 
відсутності вище зазначених підстав містить ознаки складу злочину в діях 
працівників Великолепетиського РВ, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України 
(Завідомо незаконне затримання або незаконний привід). 

Інший приклад протиправного затримання особи виявлено в ході 
провадження Уповноваженого з прав людини за фактом порушення прав і 
свобод гр. З. працівниками Шевченківського РВ ГУМВС України у Львівській 
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області. Аналіз матеріалів та відомостей, зібраних працівниками Відділу в 
межах провадження Уповноваженого, зокрема тих, що містяться у 
процесуальних документах кримінального провадження,  вказує на те, що гр. З. 
був затриманий 30.07.2015 р. без ухвали слідчого судді, суду за підозрою у 
тому, що місяць тому (30.06.2015 р.) він збув громадянину Р. 0,0016 грам 
бупренорфіну, який придбав за невстановленими досудовим слідством 
обставинами. Незважаючи на очевидність таких порушень та їх караність 
відповідно до норм Кримінального кодексу України, поширеність таких 
порушень в діяльності ОВС з часом не зменшується. Одна із головних причин 
сталості цього феномена порушень – безкарність. Для розуміння цього варто 
звернутися до офіційної статистики34.  

Незважаючи на те, що незаконні позбавлення свободи в процесі 
діяльності ОВС відбуваються постійно у всіх регіонах України, органами 
прокуратури у 2015 році було обліковано всього 54 правопорушення за 
ознаками статті 371 Кримінального кодексу України (завідомо незаконні 
затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою). Лише за 11 
провадженнями особам, які вчинили незаконне затримання, було вручено 
повідомлення про підозру і лише за 7 правопорушеннями кримінальні 
провадження були направлені до суду з обвинувальним актом. На якість 
розслідування кримінальних проваджень цієї категорії вказує той факт, що у 
2015 р. з усіх облікованих правопорушень, з урахуванням залишку за 2014 р., 
68 проваджень було закрито. Закриття проваджень переважно відбувалося з 
тих підстав, що прокуратурою нібито встановлювалася  відсутність події 
кримінального правопорушення, або в діяннях правоохоронців 
встановлювалася відсутність складу правопорушення (пункти 1, 2 частини 1 
статті 284 КПК України).  За 46 провадженнями на кінець 2015 р. рішення про 
їх закінчення або припинення не прийняте.  

5.4. Порушення права затриманих осіб на правову допомогу 
У ч. 3 ст. 29 Конституції України зазначається, що «кожному 

заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про 
мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з 
моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою 
допомогою захисника». 

Ч.1 ст. 59 Конституції України закріплює право підозрюваного на 
правову допомогу, при цьому у випадках, передбачених законом, правова 
допомога надається безкоштовно. 

Право на захист закріплене й в цілій низці статей Кримінального 
процесуального кодексу: 

– ч. 1 ст. 20 КПК України надає затриманій особі право користуватися 
правовою допомогою захисника; 
                                           
34Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=189273; 
http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112169&libid=100820&c=edit&_c=fo# 
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– відповідно до ч. 4 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, 
що здійснила затримання підозрюваного у вчиненні злочину без ухвали 
слідчого судді, суду, зобов’язана роз’яснити затриманому його права, 
включаючи право мати захисника;  

– ч. 3 ст. 20, п. 3 ст. 42 КПК України закріплено право підозрюваного на 
отримання правової допомоги безоплатно за рахунок держави у випадках, 
передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної 
правової допомоги, у тому числі у зв’язку з відсутністю коштів для їх оплати; 

– п. 2 ч. 1 ст. 49 КПК України передбачений обов’язок слідчого, 
прокурора, слідчого судді чи суду забезпечити участь захисника у 
кримінальному провадженні у випадку, якщо підозрюваний, обвинувачений 
заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю коштів чи з 
інших об’єктивних причин не може його залучити самостійно. 

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» особи, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, мають право 
на безоплатну правову допомогу. Відповідно до ч. 4 ст. 213 КПК України 
уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно 
повідомити про це орган (установу), уповноважений законом на надання 
безоплатної правової допомоги, а в разі неприбуття захисника у встановлений 
законом час негайно повідомити про це такий орган (установу).  

Повідомлення органу (установи), уповноваженого законом на надання 
безоплатної правової допомоги, регламентоване Порядком інформування 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки 
затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою, затвердженим постановою КМУ від 28.12.2011 р. 
(у редакції постанови КМУ від 11.03.2015 р. № 11035). Відповідно до п. 2 
Порядку, негайно після фактичного затримання особи суб’єкт подання 
інформації повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку на 
єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-
213103) (контактний центр системи безоплатної вторинної правової 
допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через комплексну 
інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової 
допомоги відповідному регіональному центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе 
порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, 
прокурором або суддею – це злочин, за який статтею 374 Кримінального 
кодексу України передбачене кримінальне покарання. 

Результати практичної діяльності Відділу свідчать, що уповноваженими 
службовими особами право на захист затриманих осіб системно порушується. 
Проте, незважаючи на значну поширеність порушення права на захист в 
діяльності правоохоронних органів, про яку свідчать результати проваджень 

                                           
35http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/110-2015-%D0%BF/paran60#n60 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                248 
 
 

Уповноваженого, статистичні відомості Генеральної прокуратури вказують, що 
до кримінальної відповідальності за такі порушення жодна особа не була 
притягнута36. Така безкарність і призводить до рецидиву цих порушень. 

Порівняльна таблиця злочинів проти правосуддя, зареєстрованих 
органами прокуратури України37 за січень – листопад (2013-2015 рр.) 

Злочини проти 
правосуддя та інші 

злочини, зареєстровані 
органами прокуратури 

за 11 місяців  
2013-2015 років 
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2
13р. 

2
14 р. 

2
15 р. 13р. 14 р. 15 р. 13р. 14 р. 5 р. 

Порушення права на 
захист, ст. 374 КК 

України 

1
3 

2
6 

4
9 0 1 0 0 0 0 

5.5. Провадження у справах про порушення прав і свобод представників 
вразливих груп населення 

Значна частина проваджень Уповноваженого з прав людини, які 
протягом 2015 року знаходилися на виконанні у працівників Відділу, 
стосувалася порушень прав наркотично залежних осіб з боку працівників 
правоохоронних органів. Загалом, протягом року в провадженні Відділу 
перебувало 29 матеріалів, які стосувалися порушень прав саме цієї категорії 
осіб. 

Базовим національним нормативним документом в Україні, 
спрямованим на дотримання прав наркотично залежних осіб, є Стратегія  
державної політики щодо наркотиків на період до 2020 р.38, яка містить низку 
важливих прогресивних положень, зокрема: 

– визнання наркозалежної особи саме такою, за рахунок якої паразитує 
наркобізнес, тобто жертвою наркобізнесу;  

– визнання того, що поширення в Україні наркоманії та супутніх 
негативних явищ зумовлено об’єднанням наркобізнесу, корупції, тероризму та 
інших форм організованої злочинності, а також ускладненням доступу до 
                                           
36 Офіційний сайт Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html 
37Форма № 1 Затверджена наказом ГПУ від 23 жовтня  2012 р. № 100  за погодженням з Держстатом України 
(http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820).  
38Стратегія  державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
28.08.2013 р. № 735-р. (http://zakon.rada.gov.ua/go/735-2013-%D1%80) 
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наркотичних лікарських засобів через надмірну зарегульованість порядку їх 
обігу. 

Стратегія засуджує надання переваги силовим методам розв’язання 
проблеми, пов’язаної з вживанням наркотиків, що негативно позначається на 
правах хворих людей, перешкоджає їх доступу до наркотичних лікарських 
засобів, зумовлює прояви стигматизації та дискримінації наркоспоживачів, 
особливо ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, підміняє протидію 
наркозлочинності боротьбою із споживачами наркотиків. 

Стратегія передбачає, між іншим, впорядкування замісної 
підтримувальної терапії, підготовку професійних кадрів високої кваліфікації у 
сфері діяльності щодо обігу наркотиків через систему правоохоронних 
навчальних закладів тощо. 

Однак результати роботи Відділу вказують на те, що заходи, визначені 
Стратегією, не виконуються. Проблеми, пов’язані з вживанням наркотиків, 
розв’язуються виключно силовими методами, що негативно позначається на 
правах хворих людей, перешкоджає їх доступу до наркотичних лікарських 
засобів, зумовлює прояви стигматизації та дискримінації наркоспоживачів, 
перешкоджає боротьбі з поширенням ВІЛ-інфекції, СНІДу та інших супутніх 
хвороб, підміняє протидію наркозлочинності боротьбою із споживачами 
наркотиків. 

У діяльності ОВС продовжує панувати широкий спектр порушень прав 
цієї категорії осіб, зокрема: 

– провокації злочинів та порушення процесуальних прав при здійсненні 
кримінальних проваджень;  

– притягнення до кримінальної відповідальності на підставі доказів, 
отриманих у результаті незаконного проведення слідчих (розшукових) дій; 

– використання абстинентного синдрому та наркотичного сп’яніння для 
отримання свідчень; 

– протиправні вимоги та отримання конфіденційної інформації стосовно 
наркозалежних осіб; 

– незаконні затримання та тримання у місцях несвободи. 
Замість впорядкування замісної підтримувальної терапії, як це 

передбачено Стратегією, органами внутрішніх справ проводяться безпідставні 
перевірки діяльності закладів охорони здоров’я, задіяних для впровадження 
ЗПТ, та перешкоджання діяльності цих закладів. Право на медичну допомогу, у 
тому числі щодо забезпечення безперервності ЗПТ, систематично порушується. 

 
Притягнення наркозалежних осіб до кримінальної  

відповідальності за збут наркотичних заходів на підставі результатів 
незаконно проведених оперативних закупок 

Як відомо, основу доказової бази практично всіх кримінальних 
проваджень за фактами збуту наркотичних засобів складають матеріали за 
результатами оперативних закупок наркотичних засобів. Оперативно закупка є 
одним з різновидів негласних слідчих (розшукових) дій, організація яких та 
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використання їх результатів у кримінальному провадженні мають 
здійснюватися відповідно до інструкції,  затвердженої спільним наказом ГПУ, 
МВС, СБУ, АДПСУ, МФУ та Мінюсту від 16.11.2012 р. № 
114/1042/516/1199/936/1687/539. 

Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»40 
проведення оперативної закупки, як одної з форм контролю за злочином, 
здійснюється згідно з положеннями статті 271 КПК України.  

За змістом статті 246 КПК України41 контроль за вчиненням злочину у 
формах, передбачених статтею 271 КПК України, може проводитися виключно 
у кримінальному провадженні і виключно прокурор має право прийняти 
рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії.  

Відповідно до статті 214 КПК України42 здійснення досудового 
розслідування до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань (ЄРДР) або без такого внесення не допускається і тягне за 
собою відповідальність, встановлену законом. 

Приписи статті 41 КПК України вказують на те, що оперативні 
підрозділи ОВС України здійснюють негласні слідчі (розшукові) дії в 
кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора і 
не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за 
власною ініціативою. 

Крім того, відповідно до статті 86 КПК України, доказ, отриманий 
усупереч порядку, визначеному КПК України, є недопустимий і не може бути 
використаний у кримінальному провадженні. 

За таких обставин, з урахуванням вищезазначених норм та положень, 
проведення оперативної закупки поза межами кримінального провадження 
(до внесення відомостей в ЄРДР) та без відповідного рішення прокурора 
заборонено та має тягнути за собою відповідальність, встановлену 
законом, а результати таких закупок, проведених усупереч порядку, 
встановленому КПК України, не можуть бути використаними у якості 
допустимих доказів. 

Результати проваджень Уповноваженого з прав людини переконливо 
свідчать, що в діяльності ОВС мають місце системні незаконні здійснення 
контролю за вчиненням злочинів у формі оперативних закупок поза межами 
кримінального провадження. Результати таких незаконно проведених 
негласних слідчих (розшукових) дій використовуються у подальшому слідчими 
та прокурорами, які  здійснюють нагляд за додержанням законів під час 
проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням, за повідомленнями особам про підозру та 
клопотаннями про застосування запобіжного заходу. Треба також мати на 
                                           
39Режим доступу:  
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQucLqxuHKAhUMP5oKH
XO1Bs8QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2Fv011490012&usg=AFQjCNHWPTZKj_3Crh5rO_Q
EpvIye2ggoQ&bvm=bv.113370389,d.bGs 
40Пункт 2 частини 1 статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
41 Частини 2, 4 статті 246 КПК України 
42Частина 3 статті 214 КПК України 
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увазі, що результати цих негласних слідчих (розшукових) дій, проведених 
усупереч порядку, встановленому КПК України, впливають на кваліфікацію 
злочину, суворість застосування заходів процесуального примусу та тяжкість 
покарання. 

З такими незаконними проведеннями оперативних закупок поза 
межами кримінальних проваджень, які стали підставою для притягнення 
наркозалежних осіб до кримінальної відповідальності, працівники Відділу 
зіткнулися під час провадження у справі про порушення прав і свобод людини 
в діяльності ОВС, підпорядкованих УМВС України у Хмельницькій області. З 11-
ти вивчених справ, де підставою для притягнення наркозалежних осіб до 
кримінальної відповідальності були оперативні закупки наркотичних засобів, у 
9-ти  кримінальних провадженнях ці закупки були проведені незаконно, поза 
межами кримінальних проваджень. 

Так, наприклад, 17.06.2014 р. працівниками УБОЗ УМВС України у 
Хмельницькій області поза межами кримінального провадження проведено 
оперативну закупку канабісу загальною масою 12,65 г. у громадянина Ш. 
Результати незаконно проведеної оперативної закупки слідчим використані у 
кримінальному провадженні, розпочатому 18.06.2014 р. (на наступний день 
після проведення оперативної закупки).  

23.01.2015 року працівниками СКР Зарічанського ВМ спільно з 
працівниками СБНОН Хмельницького МВ УМВС України у Хмельницькій 
області поза межами кримінального провадження проведено оперативну 
закупку канабісу масою 2,2 г. у громадянина Т. Результати незаконно 
проведеної оперативної закупки слідчим використані у кримінальному 
провадженні, розпочатому 24.01.2015 р. (на наступний день після проведення 
оперативної закупки). 

18.02.2015 року працівниками СБНОН Хмельницького МВ УМВС 
України в Хмельницькій області поза межами кримінального провадження 
проведено оперативну закупку амфетаміну масою 0,03375 г. у громадянина П. 
Результати незаконно проведеної оперативної закупки використані у 
кримінальному провадженні, розпочатому 19.02.2015 (на наступний день 
після проведення оперативної закупки).   

31.03.2015 року працівниками СКР Зарічанського ВМ спільно з 
працівниками СБНОН Хмельницького МВ УМВС України у Хмельницькій 
області поза межами кримінального провадження проведено оперативну 
закупку метадону масою 0,002828 г. у громадянина Р. Результати незаконно 
проведеної оперативної закупки слідчим використані у кримінальному 
провадженні, розпочатому 01.04.2015 р. (на наступний день після проведення 
оперативної закупки).   

10.06.2015 року працівниками СБНОН Хмельницького МВ УМВС 
України у Хмельницькій області поза межами кримінального провадження 
проведено оперативну закупку канабісу масою 1,408 г. у громадянина Ш. 
Результати незаконно проведеної оперативної закупки слідчим використані у 
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кримінальному провадженні, розпочатому 11.06.2015 р. (на наступний день 
після проведення оперативної закупки). 

З аналогічними випадками  незаконних проведень оперативних закупок 
поза межами кримінальних проваджень (до внесення відомостей в ЄРДР), які 
стали підставою для притягнення наркозалежних осіб до кримінальної 
відповідальності, працівники Відділу зіткнулися під час провадження у справі 
про порушення прав і свобод людини в діяльності ОВС і в інших регіонах 
України. Зокрема, в ОВС підпорядкованих ГУМВС України в Одеській області. 
Так, наприклад, 14.10.2014 р. працівниками УБНОН ГУ МВС України в Одеській 
області поза межами кримінального провадження (без внесення відомостей до 
ЄРДР) проведено оперативну закупку наркотичної речовини – бупренорфіну 
масою 0,19 г. у громадянина С. Результати цієї незаконно проведеної 
оперативної закупки слідчим використані у кримінальному провадженні, 
розпочатому 15.10.2014 р. (на наступний день після проведення оперативної 
закупки). 

Повертаючись до вищенаведеної офіційної статистики, ще раз варто 
зазначити, що працівниками ОВС протягом 2015 р. усього виявлено 6390 
кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів, з них 
у 4897 кримінальних провадженнях особам, яким інкримінують ці 
правопорушення, повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів. Та з огляду 
на вищенаведені факти можемо припустити, що значна частина цих 
кримінальних проваджень базується на матеріалах незаконно проведених поза 
межами кримінальних проваджень оперативних закупках. Тобто, на 
недопустимих доказах. 

 
Катування та інші види неналежного поводження стосовно 

наркозалежних осіб з метою отримання зізнання у скоєнні злочинів 
Результати проваджень Уповноваженого свідчать про те, що катування 

та інші прояви міліцейської жорстокості до наркотично залежних осіб в Україні 
є досить поширеними. Використовуючи уразливий стан наркотично залежних 
осіб, працівники ОВС досить часто з використанням побиття тощо 
примушують їх давати свідчення проти себе, а іноді навіть у вчиненні тих 
злочинів, до яких вони не причетні. Високий рівень стигматизації цієї 
соціальної групи з боку суспільства у свою чергу спричиняє, як правило, 
безкарність правоохоронців при вчиненні ними таких протиправних дій.  

З непоодинокими фактами застосування насилля до наркозалежних осіб 
зіткнулися працівники Відділу під час проведення заходів у межах проваджень 
Уповноваженого. Так, наприклад, у ході одного з проваджень про дотримання 
прав і свобод людини в діяльності ОВС, підпорядкованих ГУМВС України у 
Львівській області, встановлено, що наркозалежний громадянин З. був 
затриманий працівниками Шевченківського РВ ГУМВС України у Львівській 
області 30.07.2015 р. близько 09.00 у місті Львові на вулиці Братів Міхновських 
біля супермаркету «Наш край» та примусово доставлений до його помешкання, 
де було проведено обшук. О 13.38, відповідно до записів журналу обліку 
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доставлених, відвідувачів та запрошених, З. був доставлений до 
Шевченківського райвідділу міліції. У приміщенні райвідділу працівники 
міліції із застосуванням насильства примушували його давати показання щодо 
незаконного обігу наркотиків та нанесли йому тілесні ушкодження у вигляді 
підшкірних гематом нижніх повік, забою м’яких тканин в ділянці 
грудного відділу хребта та гематом на голові. Тілесні ушкодження, 
нанесені З., були зафіксовані в закладі охорони здоров’я 31.07.2015 р. о 01.50 
при проведенні первинного медичного огляду затриманого та при поміщенні 
його в ІТТ Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівській області 31.07.2015 
р. о 20.00. Крім того, провадженням Уповноваженого доведено, що З. був 
незаконно затриманий без ухвали слідчого судді, суду, було порушено його 
право на захист, порушені законодавчі вимоги при складенні протоколу про 
його затримання за підозрою у вчиненні злочину, порушено порядок його 
доставляння до слідчого всупереч вимогам КПК України, підроблено його 
підписи у службовій документації.  

За результатами провадження прокурору Львівської області було 
направлено лист Уповноваженого з вимогою провести належне розслідування 
за фактами порушень, виявлених під час провадження. 

За результатами розгляду листа Уповноваженого прокуратурою 
відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 365 
Кримінального кодексу України щодо перевищення влади та службових 
повноважень працівниками Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у 
Львівській області, що супроводжувалося насильством під час затримання та 
проведення слідчих дій із З.  

З іншим випадком неналежного поводження з наркозалежною особою 
працівники Відділу зіткнулися в ході проведення заходів у межах провадження 
у справі про порушення прав і свобод людини в діяльності ОВС, 
підпорядкованих УМВС України в Черкаській області. Так, 16.06.2015 року 
наркозалежний мешканець м. Черкаси М. повідомив громадським активістам, 
що цього ж дня вранці працівники міліції в його помешканні вчинили 
незаконний обшук, нанесли йому тілесні ушкодження, примушуючи зізнатися 
у незаконному обігу наркотиків, заволоділи його майном, після чого тривалий 
час тримали в приміщенні міліції. За отриманими відомостями працівниками 
Відділу було забезпечено первинну фіксацію тілесних ушкоджень М. у закладі 
охорони здоров’я, вивчено службову та іншу необхідну документацію в 
Дніпровському райвідділі міліції м. Черкаси, проведено низку інших заходів з 
метою документування протиправних дій працівників міліції стосовно М.  

Під час проведених заходів доведено, що 16.06.2015 р. приблизно о 09.30 
до помешкання М. проникли троє працівників Придніпровського РВ УМВС 
України у Черкаській області, які побили  його та провели обшук його 
квартири, не маючи відповідної ухвали суду. Після проведення незаконного 
обшуку М. був доставлений до Придніпровського РВ. У службовому кабінеті 
його знову побили працівники міліції та із застосуванням погроз і фізичного 
насильства примусили підписати зізнання у тому, що він виготовляв та вживав 
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у себе на квартирі наркотики. У райвідділі міліції М. тримали до 14.00 годин, 
після чого відпустили. При зверненні до травматичного пункту 3-ї Черкаської 
міської лікарні швидкої медичної допомоги М. був оглянутий черговим 
лікарем, який встановив наявність у нього тілесних ушкоджень – забій грудної 
клітки, підшкірні гематоми на голові й тулубі. 

За результатами розгляду відповідного акта реагування 
Уповноваженого, направленого прокурору м. Черкаси 19.06.2015 р., слідчим 
відділом прокуратури Черкаської області розпочате досудове розслідування у 
рамках кримінального провадження за фактом перевищення працівниками 
Придніпровського РВ м. Черкаси службових повноважень стосовно М. та 
нанесення йому тілесних ушкоджень. Попередня правова кваліфікація – 
частина 2 статті 365 КК України.  

Жорстоке поводження з наркозалежними особами в діяльності ОВС було 
також предметом проваджень Уповноваженого на території Херсонської, 
Київської, Одеської та Миколаївської областей, що свідчить про поширеність 
зазначеного виду порушень. 

 
Порушення права на медичну допомогу 
Оскільки вразливість наркозалежних осіб зумовлена перш за все їхньою 

хворобою та фізіологічними особливостями, що у певних фізіологічних станах 
викликають страждання фізичного і психічного характеру, то очевидно, що 
право на медичну допомогу цієї категорії осіб мало б бути одним з 
пріоритетних. Проте, переважна більшість працівників ОВС так не вважає. 
Порушення права на медичну допомогу наркотично залежних осіб полягає 
також у невжитті заходів щодо зняття абстинентного синдрому та 
незабезпеченні безперервності замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) 
відповідно до призначень лікаря у разі затримання таких осіб чи тримання їх в 
місцях несвободи.  

У разі затримання наркозалежної особи, якій лікарем призначено 
лікування препаратами ЗПТ, працівники ОВС мають діяти відповідно до 
«Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, 
слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності 
лікування препаратами замісної підтримувальної терапії», затвердженого 
спільним Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної служби 
України з контролю за наркотиками від 22.10.2012 р. № 821/937/1549/5/15643. 

Відповідно до вимог зазначеного Порядку, працівники ОВС у разі 
затримання учасника ЗПТ зобов’язані провести необхідну реєстрацію такого 
затримання, повідомити відповідний заклад охорони здоров’я та за 
                                           
43

Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення 
безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії, затверджений Наказом МОЗ, МВС, Мін’юсту, ДСУКН від 
22.10.2012  № 821/937/1549/5/156. Режим 
доступу:https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8246zyerKAhUsMZo
KHQWeDBEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2Fz186812&usg=AFQjCNFCAKTo4LzbUiR_1pW1AygtUpzTW
Q&sig2=DmxP2nGQFHudWwRMea-TWw 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                255 
 
 

призначенням лікаря забезпечувати доставляння затриманого до такого 
закладу  для прийому цього препарату. Не виконання працівниками ОВС 
зазначених обов’язків щодо забезпечення хворого на наркоманію замісною 
терапією має розцінюватися як порушення права на медичну допомогу, 
прирівнюється до катування, нелюдського поводження та, очевидно, 
становить порушення статті 3 Конвенції. 

Нехтування працівниками ОВС своїми обов’язками щодо забезпечення 
безперервності ЗПТ іноді призводить навіть до летальних випадків. Так, під час 
одного із проваджень Уповноваженого, яке проводилося саме за таким 
випадком, встановлено, що 23.10.2015 р. безпосередньо на території 
Львівського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом 
працівниками Личаківського РВ Львівського міського управління ГУМВС 
України у Львівській області був затриманий за підозрою у вчиненні злочину 
наркозалежний пацієнт програми ЗПТ громадянин А. У зазначеному закладі 
охорони здоров’я А. перебував саме з метою отримання препарату ЗПТ 
відповідно до призначення лікаря, але не встиг отримати препарат у зв’язку із 
затриманням. Після фактичного затримання А. був доставлений до слідчого 
Личаківського райвідділу міліції, а в подальшому був поміщений до ІТТ 
Львівського міського управління ГУМВС у Львівській області. 

Працівники ІТТ, проігнорувавши свої обов’язки, передбачені 
нормативними вимогами, заклад охорони здоров’я про перебування в ІТТ 
особи, яка потребує консультації лікаря-нарколога, не повідомили. 
Незважаючи на стан абстинентного синдрому, яким страждав А. у зв’язку з 
перериванням курсу ЗПТ та пов’язані з ними фізичні і психологічні 
страждання, доставку А. до закладу охорони здоров’я для отримання 
препаратів ЗПТ чи для проведення детоксикації не забезпечили. Не 
витримавши фізичних та душевних страждань, перебуваючи в камері ІТТ, 
25.10.2015 р. А. покінчив життя самогубством шляхом повішання на власному 
одязі. Прокуратурою Львівської області за фактом смерті А. відкрите 
кримінальне провадження за кваліфікацією частини 2 статті 120 (доведення до 
самогубства, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій 
залежності від винуватого) та статті 367 (службова недбалість) Кримінального 
кодексу України. 

Інший випадок нехтування працівниками ОВС своїми обов’язками щодо 
забезпечення безперервності ЗПТ, з яким зіткнулися працівники Відділу під 
час одного із проваджень Уповноваженого, також ледве не призвів до 
летального наслідку. 23.06.2015 року працівниками Личаківського РВ 
Львівського міського управління УМВС України у Львівській області за 
підозрою у вчиненні злочину був затриманий наркозалежний пацієнт 
програми ЗПТ Р. У цей же день він був поміщений в ІТТ. Під час фактичного 
затримання, перебування у Личаківському райвідділі та перебування в ІТТ Р. 
неодноразово заявляв працівникам ОВС, що він є пацієнтом програми ЗПТ, 
потребує прийому препарату ЗПТ відповідно до призначення лікаря. Однак 
працівниками ОВС було проігноровано нормативні вимоги щодо забезпечення 
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безперервності ЗПТ, заклад охорони здоров’я про перебування в ІТТ Р., який 
потребує консультації лікаря-нарколога, не повідомили. Незважаючи на стан 
абстинентного синдрому, яким страждав Р. у зв’язку з перериванням курсу ЗПТ 
та пов’язані з ними фізичні і психологічні страждання, доставку Р. до закладу 
охорони здоров’я для отримання препаратів ЗПТ чи для проведення 
детоксикації не забезпечили. Для того, щоб привернути увагу правоохоронців 
на свої фізичні та душевні страждання, а також змусити їх належним чином 
відреагувати, перебуваючи в камері ІТТ, Р. змушений був проковтнути ложку, 
чим заподіяв собі тілесні ушкодження. Лише після цього працівники ІТТ 
забезпечили доставку Р. до закладу охорони здоров’я для отримання 
препарату ЗПТ. 

Продовжує викликати стурбованість стан забезпечення безперервності 
прийому препаратів ЗПТ в слідчих ізоляторах у разі застосування до 
затриманих наркозалежних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою. Обов’язки працівників СІЗО щодо забезпечення безперервності ЗПТ 
також регламентовані Порядком взаємодії закладів охорони здоров’я, органів 
внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення 
безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії44. 
Відповідно до цього Порядку працівники СІЗО, у разі поміщення до установи 
пацієнта ЗПТ, зобов’язані: 

– письмово поінформувати керівника відповідного закладу охорони 
здоров’я, який спеціалізується на забезпеченні замісної терапії,  про 
необхідність отримання консультації лікаря-нарколога та вирішення питання 
щодо проведення ЗПТ або детоксикації; 

–  відповідно до призначення лікаря-нарколога забезпечити доставку 
пацієнта ЗПТ до відповідного закладу охорони здоров’я для отримання 
препаратів ЗПТ або для проведення детоксикації;  

– забезпечити внесення відповідних даних про проведення ЗПТ або 
детоксикації до медичної документації, визначеної Міністерством охорони 
здоров’я45. 

З ігноруванням нормативних вимог, у результаті якого взятим під варту 
пацієнтам програми ЗПТ не була забезпечена безперервність прийому 
препаратів ЗПТ, працівники Відділу спеціальних проваджень зіткнулися при 
проведенні заходів у межах проваджень Уповноваженого, зокрема,  у 
Херсонській, Запорізькій, Рівненській, Сумській та інших областях.  

Так, наприклад, у кінці травня – на початку червня 2015 р. працівниками 
Відділу було проведено низку заходів щодо збору відомостей стосовно 
порушення права жителя міста Суми М. на безперервність ЗПТ та детоксикацію 
при його затриманні й триманні під вартою. Під час проведення цих заходів 
                                           
44

Розділ IV Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо 
забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії, затвердженого Наказом МОЗ, МВС, 
Мін’юсту, ДСУКН від 22.10.2012 р.  № 821/937/1549/5/156. 
45

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 
квітня 2012 року за № 661/20974 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що 
використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування». 
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були отримані свідчення свідків затримання, відеозапис затримання, копії заяв 
М. до начальника СІЗО зі скаргами на стан здоров’я та проханням забезпечити 
детоксикацію. У межах провадження було відпрацьовано Сумський МВ, ІТТ 
Сумського МВ, заклад охорони здоров’я (сайт ЗПТ), СІЗО, опрацьована 
інформація, отримана від ЦБПД. Під час цих відпрацювань вивчена службова, 
процесуальна та медична документація Сумського МВ, ІТТ Сумського МВ, 
Сумського СІЗО. Крім того, опитані працівники цих установ, дотичні до 
затримання та тримання М, встановлені та опитані свідки досліджуваних подій 
тощо. Результати провадження вказують на те, що М., затриманий фактично 
29.05.2015 р. о 11.00 біля сайту ЗПТ, був доставлений до ВМ Сумського МВ, де 
тримався приблизно до 18.00. Після цього М. доставлявся до інших підрозділів 
міліції і лише о 22.00 був доставлений у Сумський СІЗО. При поміщенні в СІЗО 
М. повідомив адміністрацію установи, що він є пацієнтом програми ЗПТ і 
потребує детоксикації. З письмовими заявами щодо проведення детоксикації 
він неодноразово звертався особисто до начальника СІЗО. Проте консультація 
лікаря нарколога йому була забезпечена лише 05.06.2015 р. (через шість днів 
після поміщення). Свідчення лікаря та записи у медичній документації свідчать 
про те, що лікарем було рекомендовано провести М. детоксикацію, але ці 
рекомендації адміністрацією СІЗО залишені поза увагою. Така бездіяльність  
адміністрації СІЗО призвела до того, що М., перебуваючи у стані абстинентного 
синдрому, протягом тривалого часу зазнавав фізичних та моральних 
страждань. 

Зважаючи на вищеописаний та інші виявлені випадки порушення 
обов’язку забезпечення безперервності ЗПТ у діяльності Сумського СІЗО, 
працівниками Відділу було встановлено та опитано пацієнтів ЗПТ, які раніше 
поміщалися до цього СІЗО. Зазначеними опитуваннями підтверджена 
систематичність порушень права на медичну допомогу. Також проведено 
консультації з лікарями наркологічних відділень. У СІЗО вивчена медична 
документація з питань забезпечення медичною допомогою пацієнтів ЗПТ, які 
протягом року поміщалися до цієї установи. Усі пацієнти ЗПТ, які на момент 
перевірки трималися в СІЗО, також були опитані. Матеріали, зібрані під час цих 
заходів, дали підстави стверджувати, що у разі обрання стосовно учасників ЗПТ 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, всупереч вимогам 
законодавства, безперервність лікування цієї категорії осіб не забезпечується, 
що призводить до абстинентного синдрому, довготривалих фізичних 
страждань. Таке поводження розцінюється як жорстоке поводження, 
суперечить практиці Європейського суду та є грубим порушенням ст. 3 
Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод. Про висновки 
розслідування було повідомлено прокуратуру Сумської області та керівництво 
ДПтС України в Сумській області.  

Матеріали, зібрані під час провадження, стали підставою для 
проведення розширеної оперативної наради при керівництві ДПтС України в 
Сумській області у присутності представників громадськості, працівників 
Секретаріату Уповноваженого, прокуратури Сумської області та керівництва 
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Сумського СІЗО. За результатами наради були прийняті, зокрема, такі рішення: 
обладнати в СІЗО окремий кабінет для забезпечення безперервності лікування 
ЗПТ та детоксикації; налагодити взаємодію з УМВС, обласним 
наркодиспансером та прокуратурою Сумської області задля забезпечення 
безперервності лікування ув’язнених осіб препаратами ЗПТ та їх належної 
детоксикації налагодити в місцях ув’язнення належний облік та лікарське 
консультування пацієнтів ЗПТ. Виконання зазначеного рішення наразі 
перебуває на контролі громадськості та Уповноваженого з прав людини46. 

5.6. Рекомендації 
Аналіз наведених фактів порушень прав людини, виявлених під час 

спеціальних проваджень Уповноваженого, дозволяє дати такі рекомендації: 
 
Вищому спеціалізованому суду з розгляду кримінальних та 

цивільних справ 
I. Забезпечити неухильне виконання слідчими суддями обов’язків щодо 

захисту прав людини, передбачених ст. 206 КПК України, зокрема: 
� обов’язків, передбачених частинами 3 та 5 цієї статті, щодо 

звільнення осіб, затриманих за відсутності передбачених законом підстав для 
затримання особи без ухвали слідчого судді, суду (безпідставно затриманих за 
ст. 208 КПК); 

� обов’язків, передбачених частинами 6 та 7 цієї статті, у випадках, 
коли особа заявляє про застосування до неї насильства під час затримання або 
тримання в уповноваженому органі державної влади, або якщо її зовнішній 
вигляд, стан чи інші відомі слідчому судді обставини дають підстави для 
обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час затримання або 
тримання в уповноваженому органі державної влади.    

 
Генеральній прокуратурі України 
1. За кожним фактом застосування сили працівниками 

правоохоронних органів забезпечити проведення ефективного розслідування з 
урахуванням практики Європейського суду з прав людини, яке дозволило б 
з’ясувати всі обставини справи та, у разі встановлення порушень прав людини, 
притягти винних осіб до відповідальності. З цією метою, зокрема: 

� виключити випадки доручень органами прокуратури органам  
внутрішніх справ проводити перевірки за фактами жорстокого поводження з 
боку працівників міліції; 

� виключити випадки самостійного прийняття рішень органами 
внутрішніх справ без відповідного повідомлення органів прокуратури щодо 
проведення перевірок за фактами жорстокого поводження з боку працівників 
міліції.  

                                           
46Режим доступу: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/all-activity/22615-sb-zdijsneno-perevirku-zabezpechennya-
pravooxoronnimi-organami-bezperervn/ 
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2. Забезпечити неухильне виконання вимог частини 1 статті 214 КПК 
України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за повідомленнями про вчинене кримінальне порушення працівниками 
правоохоронного органу.  

 3. Забезпечити належний прокурорський нагляд за дотриманням норм 
Кримінального процесуального кодексу України в частині забезпечення прав 
людини, вживати заходів прокурорського реагування за кожним випадком: 

� затримання особи уповноваженою службовою особою без ухвали 
слідчого судді, суду за відсутності підстав, передбачених частиною 1 статті 208 
КПК; 

� необ’єктивного фіксування в протоколі затримання особи місця, 
дати і точного часу (години і хвилини) затримання відповідно до положень 
статті 209 КПК України; 

� невиконання слідчим обов’язку, передбаченого частиною 3 статті 
210 КПК України, щодо проведення перевірки для вирішення питання про 
відповідальність осіб, винуватих у несвоєчасному доставленні затриманої 
особи до підрозділу досудового розслідування; 

� не надання затриманій особі службовою особою, що здійснила 
затримання, можливості негайно повідомити про своє затримання та місце 
перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи 
(чи не здійснення такого повідомлення самостійно у випадках, передбачених 
законодавством) усупереч вимогам частини 1 статті 213 КПК України; 

� не виконання уповноваженою службовою особою, що здійснила 
затримання, або службовою особою, відповідальною за перебування 
затриманих, вимог частин 4, 5 статті 213 КПК України щодо негайного 
повідомлення про це затримання органу (установи), уповноваженого законом 
на надання безоплатної правової допомоги. 

 
Керівникам підрозділів досудового розслідування. 
1. Налагодити належне виконання обов’язків особами, відповідальними 

за перебування затриманих осіб, передбачених статтею 212 КПК України в 
частині забезпечення  прав затриманих осіб, зокрема: 

� забезпечення запису усіх дій, що проводяться із залученням 
затриманих, а також осіб, які проводили такі дії або були присутні при 
проведенні таких дій; 

� забезпечення невідкладного надання належної медичної допомоги 
та фіксації медичними працівниками будь-яких тілесних ушкоджень або 
погіршень стану здоров’я затриманих. 
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РОЗДІЛ 6. РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО 
МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ  

 
6.1. Основні показники діяльності національного превентивного 

механізму в Україні у 2015 році 
 

Департамент НПМ  є окремим структурним підрозділом Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який реалізує свої 
функції на підставі Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарання та Закону України «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини». 

Загальна кількість установ в Україні, які за формальними ознаками 
можуть бути віднесені до місць несвободи, станом на 1 січня 2015 року 
складала 4 856 установ. 

Працівники Департаменту НПМ здійснюють візити двох типів до місць 
несвободи: планові візити, що здійснюються відповідно до затвердженого 
річного Плану роботи Департаменту, та позапланові візити, зумовлені 
необхідністю перевірки інформації про порушення прав людини в діяльності 
тієї чи іншої установи, зокрема про застосування катувань та жорстокого 
поводження, яка міститься у письмових зверненнях громадян до 
Уповноваженого з прав людини, повідомленнях у ЗМІ, правозахисних 
електронних розсилках тощо. 

Письмові звернення громадян та їх родичів є одним із основних джерел 
отримання інформації про стан дотримання прав осіб, які перебувають у місцях 
несвободи. Впродовж року до Уповноваженого з прав людини надійшло 
близько 1 800 письмових звернень про порушення прав людини у місцях 
несвободи, з яких більша частина (1 111 звернень) стосувалася порушень прав 
осіб, що перебувають у пенітенціарних закладах. У свою чергу, більше 
половини цих звернень (650) були пов’язані із ненаданням особам, 
позбавленим волі, належної медичної допомоги. 272 звернення із загальної 
кількості звернень, що надійшли на розгляд Департаменту НПМ, стосувалися 
порушень права на медичну допомогу осіб, які перебувають у інших типах 
місць несвободи. 

Протягом 2015 року Департаментом НПМ здійснено 235 моніторингових 
візитів, з яких 52 – до установ, розташованих на територіях, прилеглих до зони 
проведення АТО. 

За результатами кожного моніторингового візиту керівництву 
відповідного міністерства чи відомства спрямовувалися відповідні звіти із 
детальним зазначенням як виявлених недоліків, так й грунтовних 
рекомендацій щодо їх усунення. Крім того, Уповноваженим з прав людини було 
спрямовано 10 подань керівництву зазначених відомств для вжиття негайних 
заходів реагування з метою усунення грубих порушень прав та свобод людини, 
встановлених в ході таких візитів. 
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Інформація щодо направлення Департаментом з питань 

реалізації національного превентивного механізму 
Подань Уповноваженого з прав людини 

до органів влади у 2015 р. 
Назва органу 

 
Кількість 

направлених 
актів 

реагування 

Міністру внутрішніх справ України Авакову А.Б. Щодо порушення 
конституційних прав осіб з боку працівників Голосіївського РУ ГУМВС України в м. 
Києві 

Міністру внутрішніх справ України Авакову А.Б. Щодо порушення 
конституційних прав гр. Т. з боку працівників Печерського РУ ГУМВС України в м. 
Києві 

Міністру охорони здоров’я Квіташвілі О.М. Щодо необхідності внесення змін 
до законодавства у сфері забезпечення прав осіб з психічними розладами 

Міністру юстиції України Петренку П.Д. Щодо усунення причин та умов, які 
сприяли системному порушенню прав та свобод засуджених-жінок у Чорноморській 
виправній колонії (№ 74) 

Міністру юстиції України Петренку П.Д. Щодо забезпечення прав засуджених 
осіб в частині здійснення відрахувань з їх заробітку, пенсій та іншого доходу 

5 

Генеральному прокурору України Шокіну В.М. Щодо порушення 
працівниками Генеральної прокуратури України, прокуратури м. Києва та Київської 
області прав громадян на ефективне розслідування випадків неналежного 
поводження з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. 

Щодо неналежного виконання працівниками Генеральної прокуратури 
України та прокуратури м. Києва своїх обов’язків у частині здійснення нагляду за 
додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання, досудове слідство, при застосуванні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних 
з обмеженням особистої свободи громадян 

Щодо неналежного виконання працівниками прокуратури Донецької 
області своїх обов’язків у частині здійснення нагляду за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян 

3 

Прокурору м. Києва Юлдашеву С.О. Щодо порушення конституційних прав 
неповнолітнього Г. з боку посадових осіб Святошинського РУ ГУМВС України в м. 
Києві 

1 

Усього 9 

  
 
 
6.1.1. Стан дотримання прав людини у місцях несвободи АР Крим та 

зони проведення АТО 
Після окупації Криму на початку 2014 року Україна фактично повністю 

втратила контроль за забезпеченням прав та свобод людини на цій території, а 
також можливість здійснювати моніторинг дотримання цих прав. Особливо 
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гострою ця проблема є стосовно осіб, які перебувають у місцях несвободи, 
зокрема в пенітенціарних установах. Засуджені та взяті під варту особи 
опинилися в стані повної ізоляції від своїх сімей, рідних та близьких осіб, а крім 
того були ще й примусово прийняті у громадянство Російської Федерації. 

Уповноваженим з прав людини було здійснено кілька спроб щодо 
організації відвідування АР Крим та моніторингу стану забезпечення прав та 
свобод осіб, що перебувають у пенітенціарних закладах, зокрема й з метою 
з’ясування їх бажання бути переміщеними на материкову частину України. 

За наявною в Офісі Уповноваженого інформацією кількість таких осіб 
складає близько 400 осіб. Однак, за повідомленням Уповноваженого з прав 
людини в Російській Федерації, в установах кримінально-виконавчої системи 
Криму перебувають 18 осіб, які висловили бажання відбувати покарання на 
материковій частині України. Раніше мова йшла про 22 особи, проте одна особа 
була звільнена, дві мають громадянство Росії, а один засуджений помер через 
захворювання на туберкульоз. 

Оскільки відповідно до існуючої практики Європейського суду з прав 
людини саме така ситуація становить  порушення статті 8 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, а вирішити цю проблему в рамках 
існуючих міжнародних правових інструментів не вбачалося можливим, 
Уповноваженим з прав людини був підготовлений проект Меморандуму про 
запровадження ad hoc механізму переміщення засуджених осіб з території 
Автономної Республіки Крим на материкову частину України між 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Уповноваженим з 
прав людини в РФ. 

Зокрема, пропонувалось, що Уповноважений з прав людини Верховної 
Ради України та Уповноважений з прав людини в РФ, беручи до уваги 
висловлене бажання бути переміщеними на материкову частину України для 
подальшого відбування покарання засуджених осіб, які відбувають покарання 
на території Автономної Республіки Крим, та міжнародні зобов’язання України, 
керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, 
міжнародними інструментами у галузі прав людини та основоположних 
свобод, зважаючи, що переміщення засуджених сприятиме забезпеченню права 
цих осіб на соціальну реабілітацію, зв’язок з родинами та забезпечення 
принципу поваги до гарантованих прав, керуючись статтями 1, 6 Угоди про 
співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та 
Уповноваженим з прав людини в РФ, підписаної  12 липня 2013 року, мають 
укласти Меморандум та домовитись про запровадження ad hoc механізму 
переміщення засуджених осіб, які відбувають покарання на території 
Автономної Республіки Крим та висловили бажання бути переміщеними на 
материкову частину України для подальшого відбування покарання. При 
цьому Сторони зобов’язуються якнайширше співробітничати одна з одною у 
тому, що стосується переміщення засуджених осіб відповідно до положень 
цього Меморандуму. 
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Проект вказаного Меморандуму був погоджений з Генеральною 
прокуратурою та Міністерством юстиції України та надіслано Уповноваженому 
з прав людини в РФ для надання пропозицій та подальшого погодження. 

У разі запровадження вищезазначеного ad hoc механізму можливо було 
би вирішити питання переміщення засуджених громадян України, які 
перебувають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, 
на материкову частину України. 

Проте листом від 24.07.2015 р. № ЭП21430-52 Уповноважений з прав 
людини в РФ Е.О. Памфілова поінформувала, що запровадження 
запропонованого ad hoc механізму буде суперечити чинним міжнародним 
договорам, Конституції РФ та Кримінально-процесуальному кодексу Росії, у 
зв’язку з чим запропонувала у зазначеному випадку застосовувати положення 
Конвенції про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого 
відбування покарання (СНД). 

У 2015 році моніторинг стану забезпечення прав осіб, які перебувають у 
місцях несвободи, розташованих в зоні проведення антитерористичної 
операції, був одним з пріоритетних напрямів діяльності Уповноваженого з прав 
людини.  

Усього за час проведення АТО було здійснено 52 моніторингових візити, 
47 з них – до установ системи освіти, охорони здоров’я і соціального захисту 
населення. Переважно були відвідані заклади, розташовані поблизу лінії 
розмежування. Окрім безпосередніх відвідувань, моніторинг здійснювався й 
шляхом телефонного опитування керівників установ, а також аналізу 
інформації зі ЗМІ, від громадських та міжнародних організацій. 

Під час візитів увага насамперед приділялась найважливішим аспектам: 
забезпечення права на життя і безпечне проживання, можливість вивезення на 
безпечні території та наявність укриттів від можливих обстрілів, 
забезпеченість продуктами харчування і медикаментами, наявність достатньої 
кількості персоналу тощо. 

Результати моніторингу засвідчили, що внаслідок належного 
реагування на рекомендації Уповноваженого з прав людини низка проблем, які 
були надзвичайно гострими у 2014 р. та на початку 2015 р., поступово були 
вирішені. Це, насамперед, стосується права на безпеку життя. Вперше 
Уповноважений з прав людини звернулась до Прем’єр-міністра України 
Яценюка А. П. з питань необхідності вжиття термінових заходів задля 
вивезення людей на безпечну територію ще у червні 2014 року. У лютому 2015 
року у своєму черговому поданні до Прем’єр-міністра України Яценюка А. П. 
Омбудсмен наголосила на необхідності налагодження ефективної системи 
евакуації закладів, що належать до місць несвободи, у зоні проведення АТО. 
Адже на початку збройного конфлікту мешканців інтернатів вивозили лише до 
інших установ Донбасу, що призвело до ситуації, коли деякі з установ внаслідок 
розширення території бойових дій повторно опинялися на непідконтрольній 
українській владі території. Так, зокрема, сталося із підопічними Слов’янського 
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психоневрологічного інтернату, яких вивезли у інтернати м. Сніжного та 
Старомихайлівки, що згодом також були захоплені. 

Уповноважений звернула увагу Прем’єр-міністра України на 
необхідність перерозподілу коштів з державного бюджету, що дозволило б 
забезпечувати належне фінансування закладів, вивезених до інших регіонів. 
Внаслідок реагування на подання Уповноваженого з прав людини 
Міністерством соціальної політики було підготовлено понад півтори тисячі 
місць в інших областях України, куди почали вивозити вихованців та 
підопічних з території Донбасу. Зокрема, підопічних було вивезено до установ 
Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Сумської, 
Тернопільської та Харківської областей. Переведення з перенаповнених 
установ здійснювалося дуже повільно через те, що дієздатні підопічні не 
надавали згоду на перевезення до інших областей. 

З проблемами організації евакуації моніторингові групи стикались під 
час візитів до середини 2015 року. При спілкуванні працівники відвіданих 
установ не могли повідомити представникам Уповноваженого з прав людини, 
куди саме вони вивозитимуть мешканців у разі небезпеки. Плани евакуації, які 
складали відповідні підрозділи МНС, не доводились до працівників або були 
складені формально. Так, за інформацією міського голови м. Маріуполя, у разі 
необхідності вивезення підопічних і працівників Маріупольського пансіонату 
для ветеранів війни і праці №1 згідно з планом евакуації (станом на квітень 
2015 року) вивезення мало би здійснюватися на тимчасово непідконтрольну 
територію. З цього питання Уповноваженим з прав людини на адресу 
керівництва Донецької та Луганської областей, а також керівникам окремих 
міст Донбасу було надіслано кілька актів реагування. Моніторингові візити, що 
здійснювалися у вересні-грудні 2015 року, засвідчили, що керівники установ 
вже чітко знали, яким транспортом і куди можуть евакуювати підопічних у разі 
загрози. 

Протягом року змінювалась ситуація і з облаштуванням сховищ. Так, 
зокрема, у підвалах дитячих освітніх закладів від початку АТО були обладнані 
сховища, а у разі їх відсутності керівництво чітко знало, яке найближче від 
закладу сховище необхідно використовувати. У той час, як в установах для 
дорослих ситуація покращувалась значно повільніше. Так, у лютому 2015 р. 
було відсутнє сховище в Артемівському психоневрологічному інтернаті, де 
проживало 375 чоловіків із психічними розладами, при цьому під житловим 
корпусом було розташоване велике підвальне приміщення, яке цілком могло б 
використовуватися з цією метою. Новопризначена директор дослухалась до 
зауважень моніторингової групи і вже через півроку під час повторного візиту 
підопічні цієї установи розповідали про навчання, які відбулися у 
пристосованому під укриття підвалі. 

Моніторингові візити протягом 2014 р. – початку 2015 р. виявили й 
проблеми із забезпеченням життєдіяльності установ, зокрема в частині 
постачання води та електроенергії, продуктів харчування і медикаментів. 
Частина інтернатів протягом чотирьох місяців 2014 р. взагалі не 
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фінансувалась. Вижити підопічним допомагали волонтери та 
військовослужбовці. Перебої із забезпеченням мали місце й на початку 2015 
року. Через проблеми з електропостачанням працівники змушені були 
готувати їжу, використовуючи саморобні пічки, польові кухні тощо. 

Натомість у другій половині 2015 р. ситуація в установах соціальної 
сфери Луганщини і Донеччини значно покращилася. Усі заклади були 
забезпечені продуктами і медикаментами, підготовлені до опалювального 
сезону, мали запаси одягу та взуття для вихованців і підопічних. Було також 
збільшене з урахуванням інфляції фінансування таких установ, зокрема, на 
харчування виділені кошти більші, ніж в аналогічних закладах інших регіонів 
України: у відвіданих установах системи соцзахисту на харчування одного 
підопічного в день виділялось 45-50 грн (у Теплівському ПНІ – навіть 68 грн), в 
інтернатах системи освіти – 62-68 грн. 

Також як позитив слід відмітити й те, що в другій половині 2015 р. були 
проведені ремонти приміщень більшості установ. Зокрема, у Білицькому 
будинку-інтернаті замінені усі вікна на енергозберігаючі, а стіни житлових 
корпусів Ніжнівського та Теплівського психоневрологічних інтернатів утеплені 
ззовні. У стаціонарному відділенні Селидовського терцентру встановлені 
перегородки у житлових кімнатах, у Сватівській обласній психіатричній лікарні 
укріплені стіни, що були пошкоджені після вибухів на артилерійських складах. 
Відремонтовано пошкоджені під час обстрілів приміщення Попаснянського ПНІ 
тощо. 

Разом з тим, попри підвищену увагу державних органів, допомогу 
військових і волонтерів, до цього часу зберігається низка значних проблем у 
сфері забезпечення прав людини: 

– наближеність установ до зони активних бойових дій, що наражає на 
небезпеку життя підопічних і персоналу. Це, зокрема, стосується 
Камишівського психоневрологічного інтернату, який розташований фактично 
на лінії розмежування. Його працівники щоденно наражаються на небезпеку, а 
керівництвом АТО їм було повідомлено, що дороги навколо є замінованими; 

– постійним обстрілам піддаються навколишні території Теплівського, 
Нижнівського, Артемівського ПНІ, Дзержинської загальноосвітньої школи-
інтернату та ін. Зруйновано обстрілами один з корпусів Попаснянського ПНІ. 
Під час обстрілів по дорозі на роботу загинула його працівниця. 

Попри неодноразові звернення Уповноваженого з прав людини, 
вихованці та підопічні зазначених закладів так і не були вивезені на безпечніші 
території. Більше того, 63 підопічних Попаснянського ПНІ, яких у березні 2015 
р. під обстрілами вивезли до інтернатних установ Луганської області, вже 
повернуті назад. При цьому 186 підопічних, з яких 133 особи з інвалідністю, 
вивезені до інтернатів, що знаходяться в зоні проведення АТО. 

Було повернуто до інтернатів дітей, які мають статус сиріт або дітей, 
позбавлених батьківського піклування, опіку над якими здійснює держава. У 
2014/2015 н.р. вони навчались у закладах на безпечнішій території: діти 
Донеччини – у «Смарагдовому містечку» у м. Святогірську, діти Луганщини – в 
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інтернатах Одещини і м. Кремінній. Однак, з вересня 2015 р. відновила роботу 
Часів-Явірська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, де навчаються 
лише діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Повернули 
дітей із зазначеним статусом також до Гірнянського, Щастенського, 
Новожеланського інтернатних освітніх закладів; 

– залишається проблемою переповненість установ, що унеможливлює 
забезпечення належних умов проживання для вихованців та підопічних. 
Найкритичніша ситуація серед відвіданих установ – у Слов’янському 
психоневрологічному інтернаті. Він розрахований на 310 осіб, однак під час 
візиту у лютому 2015 р. було встановлено, що у цьому закладі проживали 210 
підопічних цього інтернату та 365 жінок, переселених із Торезького 
психоневрологічного інтернату. Через відсутність вільної житлової площі у 
кімнатах, розрахованих на 4-5 осіб, підопічні проживали по 6-7 осіб. Трудові 
майстерні та молитовна кімната були також переобладнані під житлові 
кімнати. Збільшилось навантаження і в Артемівському ПНІ, куди були 
переведені 57 мешканців Старокостянтинівського ПНІ. До Красноармійського 
ПНІ переведені 50 мешканців Макіївського ПНІ і 29 Старомихайлівського ПНІ, 
які також перебувають за лінією розмежування. Доцільність переведення 
людей з інвалідністю із зони бойових дій не викликає сумнівів, однак 
довготривале проживання в таких умовах призводить до порушення їхніх 
прав; 

–  у частині установ виникла проблема з укомплектованістю кадрів. Так, 
у Слов’янському ПНІ на час візиту в лютому 2015 р. вакантними були 50 посад. 
У переважній більшості випадків вистачає кваліфікованих лікарів, які 
безпосередньо здійснюють догляд за вихованцями і підопічними. 

–   існують проблеми з організацією флюорографічних обстежень, яке є 
обов’язковим при щорічних медичних оглядах підопічних і вихованців. В 
інтернатах Донецького регіону воно здійснювалось за допомогою мобільного 
флюорографічного обладнання, що потім залишилось на тимчасово 
непідконтрольній території у Сніжнянському психоневрологічному інтернаті. 
Зважаючи на напруженість ситуації в зоні конфлікту і неможливість 
здійснення підопічним із обмеженими фізичними можливостями такого 
обстеження за межами установ, було направлене звернення керівництву 
Донецької ОВЦА щодо вирішення цього питання. Було досягнуто домовленості 
залучати для таких обстежень пересувні флюорографи місцевих закладів 
системи охорони здоров`я; 

–  протезування осіб із інвалідністю практично стало неможливим, 
оскільки протезний завод, який обслуговував установи Донбасу, розташований 
у м. Донецьку. Представники інших протезних підприємств не приїжджають у 
заклади, а без цього неможливо забезпечити індивідуальні потреби підопічних 
в протезуванні. Самотужки вирішити це питання інтернати не можуть, відтак 
порушується право людей з інвалідністю на забезпечення протезною 
допомогою, визначене статтею 56 Закону України «Про основи законодавства 
України про охорону здоров’я». Особливо актуальним це питання є для 
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Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, де з 
298 підопічних у 118 встановлена інвалідність, і більшість підопічних потребує 
протезування. 

–  проблемою, зокрема, Білицького будинку-інтернату є відсутність 
спеціального транспорту для перевезення людей із обмеженими фізичними 
можливостями, які пересуваються на візках. Таких на час візиту в установі 
нараховувалось 92 особи. Працівники інтернату самі піднімають їх, щоб 
посадити у транспорт для виїзду за межі установи. Це важко, враховуючи, що 
водій установи має інвалідність, а працівники інтернату – переважно жінки. У 
відповідь на звернення Уповноваженого керівництво Донецької обласної 
військово-цивільної адміністрації повідомило про відповідне звернення до 
Благодійного фонду «Надія» щодо придбання спецтранспорту. Департамент 
охорони здоров’я Донецької ОВЦА повідомив, що у 2016 р. будуть враховані 
пропозиції Уповноваженого з прав людини щодо проведення виїзних засідань 
МСЕК, у т.ч. у Білицькому інтернаті, адже вивозити людей з інвалідністю для 
проходження МСЕК складно і небезпечно; 

–   значною проблемою є й те, що частина батьків та опікунів дітей і 
недієздатних осіб проживають на тимчасово непідконтрольній українській 
владі території. Деякі з них тривалий час не виконують своїх обов’язків, що, в 
свою чергу, призводить до порушення прав вихованців та підопічних. Зокрема, 
в ході моніторингу встановлено, що деяких вихованців і підопічних не 
відвідують опікуни, а соціальні виплати, які вони отримують, не витрачаються 
на підопічних. У відповідь на акти реагування Уповноваженого з прав людини 
до Донецької ОВЦА з цих питань була отримана інформація про ініціювання 
питань щодо зняття в судовому порядку опіки, організацію роботи по 
встановленню зв’язків із батьками і опікунами з метою переоформлення ними 
соціальної допомоги підопічним у міста, підконтрольні українській владі. 

З метою відстеження стану реагування на рекомендації Уповноваженого 
з прав людини протягом року було здійснено 3 повторні візити до закладів 
соціальної сфери, розташованих в зоні АТО. Зокрема, у грудні 2015 року 
відбувся повторний візит був до Теплівського ПНІ для жінок. Рівно за рік до 
цього інтернату монітори застали його в край скрутному стані. Колишній 
директор фактично покинув колектив і підопічних. Через обстріли поставники 
відмовлялись довозити продукти харчування. Не вистачало миючих засобів. 
Під час повторного візиту монітори з приємністю відзначили позитивні зміни: 
підопічні були переселені до відремонтованого корпусу, старий корпус 
утеплили і перекрили дах, що протікав. Були закуплені пральні машини та 
побутова техніка. У помешканнях було тепло і затишно. Жінки доглянуті, їм 
надається належна медична допомога. 

Також позитивні зміни зафіксовані під час повторного візиту до 
Артемівського психоневрологічного інтернату. Хоча установа залишається до 
цього часу переповненою і потребує зміцнення матеріально-технічної бази, 
однак вже за півроку роботи новопризначена директор Костян Л.І. зуміла 
згуртувати колектив і значно підвищити стан забезпечення прав підопічних. 
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Для них закупили якісний одяг та сучасні ліжка, було запроваджено 
самоврядування. Підопічні самі приймали рішення щодо місць, які вони хотіли 
б відвідати. 

На жаль, майже відсутні можливості для моніторингу установ, які 
розташовані на тимчасово непідконтрольній території. У системі соціального 
захисту населення таких установ налічується 21: в Донецькій області – 11 та 10 
в Луганській, в яких перебувало 4,5 тис. осіб. Останнім часом представники 
більшості установ відмовляються надавати інформацію навіть у телефонному 
режимі. 

До Уповноваженого з прав людини надійшло 260 звернень від осіб, які 
тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах на 
непідконтрольній органам державної влади України території, та їх родичів 
щодо переведення у відповідні установи, які розміщені на контрольованій 
українською владою території. 

У 2015 році за ініціативою та безпосередньою участю Уповноваженого з 
прав людини відбулося три передачі, під час яких на підконтрольну територію 
було перевезено 49 в’язнів з установ, розташованих у Донецькій області. Це, 
зокрема, особи, які мали бути передані до інших держав на виконання 
Україною міжнародних зобов’язань, засуджені до довічного позбавлення волі, 
особи, які слідували транзитом через Донецький слідчий ізолятор до інших 
пенітенціарних установ, або ж ті, хто прибув до Донецького СІЗО для участі у 
судових засіданнях. 

Значна підтримка в організації процесу передачі була надана 
керівництвом Служби безпеки України та Державної пенітенціарної служби 
України, а також безпосередньо Антитерористичним центром та керівництвом 
управління пенітенціарної служби в Донецькій області. 

Крім того, працівниками Департаменту з питань реалізації 
національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого з прав 
людини разом з представниками громадськості здійснювалися моніторингові 
візити до установ, розташованих поблизу зони проведення антитерористичної 
операції. 

Такі візити були здійснені до Маріупольського виправного центру (№ 
138) та Приазовської виправної колонії (№ 107), під час яких встановлені 
системні порушення прав засуджених, у тому числі на гідну оплату та належні 
умови праці. Організація харчування засуджених та банно-пральне 
обслуговування в зазначених установах не відповідали вимогам чинного 
законодавства. 

Крім того, у Донецькій області були відвідані Селидівська та 
Дзержинська виправні колонії. Під час візитів вивчалися стан забезпечення 
безпеки засуджених осіб у разі обстрілів та питання щодо евакуації зазначених 
закладів до інших регіонів України. За результатами візиту Міністру юстиції 
України було спрямовано листа Уповноваженого від 11.06.2015р. № 1.-1430/15-
63. 
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Під час візиту до відділу Військової служби правопорядку сектору «М» у 
квітні 2015 року (Маріуполь, Донецька обл.) моніторами було отримано 
інформацію про принаймні один випадок утримання під вартою у січні 2015 
року протягом кількох діб військовослужбовця, затриманого за підозрою у 
скоєнні злочину. Приміщення, у якому утримувався під вартою цей 
військовослужбовець, розташоване на території військової частини №1639 
приблизно в двох кілометрах від аеропорту. На жаль, представники військової 
комендатури не спромоглися пояснити цей факт, відкрити цю кімнату для 
огляду, але місце її розташування (у старій будівлі військових складів) та 
зовнішній вигляд однозначно дають підстави стверджувати про її повну 
невідповідність мінімальним міжнародним стандартам та нормам 
національного законодавства. 

07 – 10 грудня 2015 року працівниками Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини з метою цивільного контролю за 
дотриманням соціально-економічних та гуманітарних прав 
військовослужбовців, станом забезпечення та поводження з особовим складом, 
який бере участь в антитерористичній операції (у тому числі й з тимчасово 
затриманими військовослужбовцями), здійснено моніторинговий візит до 
військових частин і підрозділів, розташованих у Краматорську, Слов’янську, 
Дружківці, Артемівську Донецької області та прилеглих до них районах. 

Відвідування Донецького зонального відділу Військової служби 
правопорядку Збройних Сил України (розташований у Краматорську) 
засвідчило, що для тимчасово затриманих військовослужбовців створені 
належні умови, приміщення кімнати тимчасового затриманих (КТЗ) відповідає 
санітарним нормам. 

Разом з тим військовослужбовці, які доставляються до зонального 
відділу, отримують інформацію про  права лише в обсязі, передбаченому 
Кодексом України про адміністративні правопорушення. Інформування тих, 
хто доставляється для встановлення особи без оформлення матеріалів 
адміністративного затримання, не здійснюється. 

Тимчасово затримані військовослужбовці, які перебувають в КТЗ до 
однієї доби, не зараховуються на котлове забезпечення і фактично харчуються 
за рахунок продуктів, що виділяються для особового складу зонального 
відділу. 

Працівниками Департаменту НПМ наразі здійснюється аналіз та 
перевірка на відповідність Конституції України норми Статуту гарнізонної та 
вартової служб Збройних Сил України та підзаконних актів (зокрема Інструкції 
про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих 
військовослужбовців, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 
26.09.2013 № 656) стосовно затримання на строк до однієї доби для 
встановлення особи військовослужбовців, затриманих без документів, що 
посвідчують особу, без складання протоколу про адміністративне затримання. 

За рішенням командувача сектору «М» на території Маріупольського 
аеропорту у травні 2015 року було облаштовано кімнату для тимчасово 
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затриманих військовослужбовців, що відповідає міжнародним та національним 
стандартам поводження із затриманими особами. 

Рекомендації Уповноваженого щодо обов’язкового письмового 
доведення до затриманих військовослужбовців інформації про їх права і 
свободи враховані у проекті наказу Міністерства оборони «Про внесення змін 
до порядку і умов утримання засуджених, узятих під варту та затриманих 
військовослужбовців». 

Протягом 2015 року в Донецькій області були відвідані такі органи та 
установи Міністерства внутрішніх справ України: 

– Жовтневий районний відділ Маріупольського міського управління 
ГУМВС України в Донецькій області; 

– ізолятор тимчасового тримання Маріупольського міського управління 
ГУМВС України в Донецькій області; 

–  Костянтинівський міський відділ ГУМВС України в Донецькій області; 
– ізолятор тимчасового тримання Костянтинівського міського відділу 

ГУМВС України в Донецькій області. 
Недоліки та порушення прав людини, які були виявлені під час 

моніторингу, є типовими і для інших регіонів України (див. розділ по МВС). 
 
6.2. Результати моніторингу місць несвободи (стисло по кожному 

відомству) 
 
6.2.1. Результати моніторингу установ Міністерства внутрішніх 

справ (Національної поліції) України 
Загальний опис місць несвободи, що належать до відання 

міністерства 
Мережа місць несвободи, що перебували у складі Міністерства 

внутрішніх справ України, а з набранням чинності Закону України «Про 
Національну поліцію» у підпорядкуванні органів Національної поліції, 
залишається найчисельнішою у порівнянні з іншими відомствами. До складу 
так званих «офіційних місць несвободи» можна віднести установи, спеціально 
обладнані для тримання осіб, та спеціальні транспортні засоби для 
конвоювання затриманих, узятих під варту та засуджених осіб. 

Є також і так звані «неофіційні» місця несвободи, які раніше існували в 
органах внутрішніх справ, а на цей час перебувають у сфері відповідальності 
Національної поліції, до яких належать кабінети оперативних працівників та 
слідчих, кімнати для проведення допитів, а також будь-які інші приміщення на 
території органів Національної поліції, у яких можуть утримуватися або 
утримуються особи проти їх волі. 

Загалом на кінець 2015 року функціонували 662 органи Національної 
поліції. 

 
До місць, спеціально обладнаних для тримання осіб, станом на 1 

січня 2016 року належать: 
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– 805 кімнат для затриманих та доставлених чергових частин органів 
Національної поліції, у яких протягом року трималося 2 153 особи; 

–323 ізолятори тимчасового тримання, у яких протягом року трималося 
106 986 осіб; 

– 5 спеціальних приймальників для утримання осіб, підданих 
адміністративному арешту, у яких протягом року трималося 2598 осіб; 

– 7 приймальників-розподільників для дітей, у яких протягом року 
трималося 59 дітей; 

– 486 спеціальних палат у медичних закладах, у яких протягом року 
трималося 519 осіб. 

Як можна побачити з наведених даних, найбільша кількість осіб 
утримувалася в ізоляторах тимчасового тримання. При цьому варто зазначити, 
що починаючи з 2011 року простежується тенденція до зменшення кількості 
утримуваних осіб, за виключенням 2015 року. 

Відбулося й зменшення загальної кількості ізоляторів (з 480 у 2010 році 
до 323 у 2015 році). 

Варто зауважити, що завдяки принциповій позиції Уповноваженого з 
прав людини щодо необхідності забезпечення в ізоляторах тимчасового 
тримання належних матеріально-побутових та санітарних умов для 
утримуваних осіб, а також у зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про 
Національну поліцію» та проведенням реорганізації органів Національної 
поліції впродовж 2015 року було ліквідовано 70 ізоляторів тимчасового 
тримання (їх кількість зменшилася з 393 у 2014 році до 323 у 2015 році). 

Окрім цього, до чинників, що сприяли припиненню функціонування 
такої кількості спецустанов, можна віднести й зменшення впродовж останніх 
років загальної чисельності утримуваних в них осіб. 

Водночас необхідно зазначити, що порівняно з 2014 роком кількість 
осіб, що утримувалися в ізоляторах тимчасового тримання, у 2015 році 
збільшилася на 13% ( з 94,8 тис. осіб до 106,9 тис. осіб відповідно). 

Крім того, упродовж 2015 року у зв’язку з невідповідністю вимогам 
національних і міжнародних стандартів та проведенням реорганізації 
ліквідовано 13 спеціальних приймальників для утримання осіб, підданих 
адміністративному арешту, а також 5 приймальників-розподільників для дітей. 
Наразі нараховується 7 приймальників-розподільників для дітей, з яких 
функціонують лише 5. 

До спеціальних транспортних засобів для конвоювання затриманих, 
заарештованих та засуджених осіб належать: 

–  спеціальні вагони типу «СТ» (вагонзаки, «спеціальні технічні») – для 
перевезення взятих під варту та засуджених осіб; 

–  спеціальні автомобілі органів Національної поліції для перевезення 
затриманих, узятих під варту та засуджених осіб (автозаки); 

–  спеціальні автомобілі Національної гвардії України для перевезення 
взятих під варту та засуджених осіб (автозаки). 
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Загальна кількість осіб, які були переміщені за допомогою спеціальних 
транспортних засобів, протягом 2015 року склала 594 427 осіб, однак при її 
обрахуванні треба брати до уваги той факт, що деякі особи переміщувалися 
протягом року кілька разів, іноді різними типами спеціальних транспортних 
засобів. Так, наприклад, доставляння однієї особи до суду зі слідчого ізолятора 
(ізолятора тимчасового тримання), та у зворотньому напрямку буде 
обраховуватися двічі, при цьому засідань суду протягом розгляду справи може 
бути декілька. 

Варто зазначити, що станом на 1 січня 2016 року в органах Національної 
поліції та Національної гвардії України за штатом передбачено 867 автозаків. 
Фактична ж їх наявність складає 758 од., з них 236 од. підлягають списанню. 
Отже, наразі рівень забезпечення поліції та підрозділів Національної гвардії 
технічно справним спеціальним автомобільним транспортом складає 60% від 
штатної потреби. При цьому протягом 2015 року МВС України було закуплено 
лише 25 автозаків. 

Окремої уваги заслуговує стан забезпечення Національної гвардії 
належним транспортом для здійснення конвоювання, адже в ході попередніх 
вивчень умов перевезення осіб у спеціальних вагонах установлено, що будь-яке 
конвоювання людей спеціальними вагонами може розцінюватись як жорстоке 
та таке, що принижує людську гідність, поводження. 

За інформацією, наданою Національною гвардією України, для 
забезпечення планового залізничного конвоювання станом на 01.01.2016 в 
Укрзалізниці орендуються 19 спеціальних вагонів загальною місткістю 1 520 
місць для перевезення. Зазначені вагони використовуються вже понад 25 
років, жодного нового вагона за всі роки незалежності України придбано не 
було. 

Упродовж 2015 року працівники Департаменту з питань реалізації 
національного превентивного механізму спільно із представниками 
громадськості відвідали 38 місць несвободи, підпорядкованих МВС 
(Національній поліції) України, з яких: 

– 18 міських, районних та лінійних органів внутрішніх справ (органів 
Національної поліції); 

– 15 ізоляторів тимчасового тримання; 
– 1 приймальник-розподільник для дітей; 
– 2 спеціальні палати в медичних закладах. 
Було також перевірено 2 спеціальних автомобілі для перевезення 

затриманих, узятих під варту та засуджених осіб. 
З метою оцінки стану виконання рекомендацій за результатами 

попередніх візитів упродовж 2015 року було здійснено 5 повторних візитів до 
органів МВС (Національної поліції) України та спеціальних установ. 

За результатами кожного візиту Уповноваженим спрямовувалася 
інформація до Міністерства внутрішніх справ (Національної поліції) України та 
до Генеральної прокуратури України про виявлені недоліки та порушення, а 
також пропонувалися рекомендації щодо їх усунення та недопущення у 
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подальшому в усіх спецустановах та міських, районних, лінійних, органах 
внутрішніх справ (Національної поліції), підпорядкованих МВС (НП) України. 

 
Типові порушення прав та свобод людини, виявлені у 2015 році 
Недоліки та порушення прав людини, які були виявлені під час 

моніторингу органів внутрішніх справ Донецької області (див. розділ 7.1.1.), є 
типовими і для інших регіонів України. Так, у ході моніторингових візитів 
установлено, що працівниками органів внутрішніх справ у Донецькій області 
систематично ігноруються вимоги щодо забезпечення права на захист 
затриманих осіб. Негайно після затримання осіб не здійснюється повідомлення 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Особи, відповідальні за перебування затриманих, які повинні 
контролювати дотримання прав кожної затриманої особи з моменту її 
затримання, не здійснюють передбачені Кримінальним процесуальним 
кодексом України заходи щодо запобігання порушенням прав затриманих осіб. 
У них відсутня документація обліку усіх дій, що проводяться із залученням 
затриманих, у тому числі час їх початку та закінчення, а також осіб, які 
проводили такі дії або були присутні при проведенні таких дій. 

У відвіданих міськрайорганах відсутні спеціальні приміщення для 
роботи із затриманими та доставленими особами. Усі дії із затриманими 
особами проводяться у робочих кабінетах працівників, що заборонено 
законодавством, оскільки створює ризики неналежного поводження. 

У протоколах про затримання осіб за підозрою у вчиненні злочину не 
зазначається час та місце фактичного затримання, а фіксується час 
доставляння до міськрайоргану або час та місце складання протоколу про 
затримання. Відсутність в протоколі затримання часу фактичного затримання 
особи приводить до штучного збільшення передбаченого Конституцією 
України часу, протягом якого законність затримання повинна бути перевірена 
судом. 

В ізоляторах тимчасового тримання не здійснюється інформування 
органів прокуратури у випадку доставляння осіб з тілесними ушкодженнями 
та не проводяться перевірки за фактами виявлених таких тілесних ушкоджень. 

За результатами візиту до ізолятора тимчасового тримання 
Костянтинівського міського відділу ГУМВС України в Донецькій області 
Уповноваженим з прав людини 16.11.2015 за № 1.-2729/В249174.15-94 внесено 
подання Генеральному прокурору України Шокіну В.М. «Щодо неналежного 
виконання працівниками прокуратури Донецької області своїх обов’язків в 
частині здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян». 

Згідно з інформацією, наданою Уповноваженому з прав людини 
Генеральним прокурором України Шокіним В.М. у листі від 09.12.2015 р. № 
16/1-679 вих-15, перевіркою, проведеною працівниками Генеральної 
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прокуратури України спільно з прокуратурою Донецької області, виявлено, що 
відомості, які містяться у витягу зі звіту працівників Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про результати 
відвідування ізолятора тимчасового тримання від 16.09.2015, загалом 
підтверджуються. В ізоляторі тимчасового тримання Костянтинівського 
відділення Артемівського відділу поліції ГУ НП у Донецькій області наявні 
порушення вимог ст. ст. 9, 11, 21 Закону України «Про попереднє ув’язнення», 
ст.ст. 5, 30, 53 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», ст. 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» щодо додержання прав затриманих та 
осіб, взятих під варту, на матеріально-побутове забезпечення і медичне 
обслуговування. 

За результатами перевірки привернуто увагу прокурора Донецької 
області до недоліків під час здійснення прокурорського нагляду за 
додержанням законів при застосуванні примусових заходів, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян. Притягнуто до відповідальності 
винних працівників апарату прокуратури області та Костянтинівської 
міжрайонної прокуратури.   

 
Тримання у неналежних умовах, що може розцінюватися як 

жорстоке, або таке, що принижує гідність, поводження: 
–  використання для тримання осіб камерних приміщень спецустанов, 

кімнат для затриманих та доставлених чергових частин, де корисна площа на 
одну особу (без урахування площі санітарного вузлу та місць загального 
користування) менша за 4 м2, відстань між стінами менше двох метрів, а 
відстань між підлогою і стелею менше 2,5 метрів. Це суперечить міжнародним 
стандартам, оскільки відповідно до п.43 Другої Загальної доповіді 
[СРТ/І№f(92)3] у поліцейських камерах відстань між стінами має бути не 
менше двох метрів, а між підлогою і стелею не менше 2,5 м і загальна площа не 
менша за 7 кв. м.; 

–  недостатнє, несвоєчасне та неякісне харчування осіб, які тримаються в 
спецустановах і кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин 
(КЗД); 

–  незабезпеченість постійного вільного доступу до проточної та питної, 
а також до гарячої води;   

–  невиконання рекомендацій лікарів щодо необхідності додаткових 
обстежень у лікувальних закладах осіб, яким надавалася медична допомога, що 
створює загрозу життю та здоров’ю утримуваних осіб; 

–  недостатнє штучне та природне освітлення в камерах і кімнатах для 
затриманих та доставлених;  

–  у камерах окремих спецустанов і переважній більшості з перевірених 
КЗД облаштування санвузлів не відповідає відомчим будівельним нормам та 
вимогам міжнародних стандартів щодо гігієни, зручності користування, 
запобігання поширенню неприємних запахів, або ж їх розміщення є таким, що 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                275 
 
 

користування ними принижує гідність особи, оскільки заходи щодо 
дотримання особистої гігієни, справляння природних потреб відбуваються у 
полі зору інших осіб (відсутні перегородки та двері) або камер 
відеоспостереження;   

–  у камерах та КЗД відсутня або неналежно функціонує припливна 
вентиляція з механічним спонуканням; 

–  вікна камер та КЗД не обладнані кватирками для вентиляції, чим 
унеможливлений доступ свіжого повітря;   

– камери спецустанов не обладнані столами для приймання їжі, 
табуретами, настінними шафами та тумбочками для зберігання продуктів 
харчування і предметів особистої гігієни або це обладнання не відповідає 
вимогам відомчих будівельних норм та міжнародних стандартів; 

– камери та кімнати, де перебувають утримувані, не обладнані 
радіодинаміками з автономними регуляторами гучності та антенами ефірного 
телебачення, що позбавляє затриманих осіб можливості отримувати 
інформацію про події, що відбуваються у зовнішньому світі. 

 
Порушення права на захист 
Незважаючи на рекомендації щодо недопущення випадків порушень 

права на захист затриманих осіб, які надавалися Уповноваженим з прав 
людини керівництву МВС (Національної поліції) України та Генеральної 
прокуратури України протягом попередніх років, у 2015 році під час 
моніторингових візитів також виявлялися непоодинокі факти таких порушень, 
зокрема: 

–  уповноважені службові особи, які здійснюють затримання, всупереч 
вимогам законодавства не повідомляють взагалі або повідомляють невчасно 
орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової 
допомоги; 

–  не забезпечується право підозрюваних на конфіденційне побачення з 
адвокатом. 

Так, 26 лютого 2015 року під час моніторингового візиту до ІТТ 
Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області встановлено 
факт затримки у повідомленні Центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги тривалістю 11 год. 45 хв. після фактичного затримання 
особи. 

09 квітня 2015 року під час моніторингового візиту до Тисменецького 
РВ УМВС України в Івано-Франківській встановлено, що повідомлення Центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги відбулося через 10 год. 10 
хв після фактичного затримання особи. 

31 липня 2015 року під час моніторингового візиту до Київського РВ 
Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області встановлено факт затримки у 
повідомленні Центру більш ніж через добу (1 добу 14 год. 49 хв.) після 
фактичного затримання. 
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Порушення права на захист також було виявлено під час здійснення 
моніторингових візитів до таких органів внутрішніх справ: 

– Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в 
Дніпропетровській області; 

–  Чорнобаєвського РВ УМВС України в Черкаській області; 
–  Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ; 
–  Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області; 
–  Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області; 
– Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій 

області; 
–  Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області ; 
–  Овідіопільського РВ ГУМВС України в Одеській області; 
–  Малиновського РВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області; 
–  ІТТ Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області; 
–  Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області; 
–  Бородянського РВ ГУМВС України в Київській області; 
–  Миргородського МВ УМВС України в Полтавській області. 
 
Порушення права на охорону здоров’я, медичну допомогу: 
– не дотримуються вимоги статті 3 Закону України «Про охорону 

здоров’я» щодо організації домедичної допомоги. В органах та підрозділах не 
визначено коло осіб, які за своїми службовими обов’язками повинні володіти 
основними практичними навичками з рятування та збереження життя 
людини, яка перебуває у критичному стані. Відповідно до названого Закону 
такі особи зобов’язані до прибуття швидкої медичної допомоги до місця події 
здійснювати дії, спрямовані на врятування та збереження життя, мінімізацію 
наслідків впливу критичного стану на здоров’я людини; 

– медичний інвентар і лікувальні засоби для надання домедичної та 
первинної медичної допомоги в органах та підрозділах МВС наявні не в 
повному обсязі; 

– не виконуються рекомендацій лікарів, які прибувають на виклик до 
ОВС щодо необхідності додаткових обстежень затриманих осіб, що створює 
загрозу їх життю та здоров’ю. 

 
Порушення права на приватність 
У камерах окремих спецустанов і в переважній більшості перевірених 

кімнат для затриманих та доставлених облаштування санітарних вузлів не 
дозволяє забезпечити належну приватність осіб, що ними користуються 
(відсутні чи замалі перегородки та двері або ж санітарні вузли розташовані в 
полі зору камер відеоспостереження). Як наслідок, справляння природних 
потреб затриманою особою відбувається під постійним наглядом, що може 
розцінюватися як поводження, що принижує людську гідність. 

Порушення права на приватність виявлено в таких органах та 
підрозділах МВС (НП): 
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–  25 лютого 2015 року – в ІТТ Солонянського РВ ГУМВС України в 
Дніпропетровській області; 

–  26 лютого 2015 року – в ІТТ Павлоградського МВ ГУМВС України в 
Дніпропетровській області; 

–  07 квітня 2015 року – в ІТТ Коломийського МВ УМВС України в Івано-
Франківській області; 

–  21 квітня 2015 року – в ІТТ Маріупольського МУ ГУМВС України в 
Донецькій області; 

– 19 травня 2015 року – в Ріпкінському РВ УМВС України в Чернігівській 
області; 

– 23 червня 2015 року – в ІТТ Криворізького МУ ГУМВС України в 
Дніпропетровській області; 

– 30 липня 2015 року – в ІТТ Овідіопільського РВ ГУМВС України в 
Одеській області; 

– 27 серпня 2015 року – в приймальнику-розподільнику для дітей УМВС 
України в Херсонській області; 

– 28 серпня 2015 року – в ІТТ Голопристанського РВ УМВС України в 
Херсонській області; 

– 16 вересня 2015 року – в ІТТ Костянтинівського МВ ГУМВС України в 
Донецькій області; 

– 24 вересня 2015 року – в ІТТ Бородянського РВ ГУМВС України в 
Київській області; 

– 28 жовтня 2015 року – в ІТТ Миргородського МВ УМВС України в 
Полтавській області; 

– 01 грудня 2015 року – вІТТ Чернівецького ВП ГУ Національної поліції в 
Чернівецькій області. 

 
Неналежне ведення службової документації: 
– неналежним чином ведеться службова документація осіб, 

відповідальних за перебування затриманих щодо виконання обов’язків, 
покладених на них частиною третьою статті 212 та частиною п’ятою статті 213 
Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, негайної реєстрації 
затриманих; роз’яснення затриманим підстав їх затримання, прав і обов’язків; 
забезпечення запису всіх дій, що проводяться із залученням затриманих, у тому 
числі час їх початку та закінчення, а також осіб, які проводили такі дії або були 
присутні при проведенні таких дій; забезпечення невідкладного надання 
належної медичної допомоги та фіксацію медичним працівником будь-яких 
тілесних ушкоджень або погіршення стану здоров’я затриманих та інших 
обов’язків; 

– не забезпечено вільний доступ до книги скарг та пропозицій. Книги 
знаходяться у чергового або допуск до них здійснюється з дозволу працівника, 
який здійснює перепускний режим до службових приміщень. Окрім цього не 
завжди виконуються вимоги Закону України «Про звернення громадян», а 
саме: на порушення вимог статті 19 Закону України «Про звернення громадян», 
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посадові особи райоргану об’єктивно, всебічно і вчасно не перевіряють заяви 
чи скарги внесені громадянами до книги скарг і пропозицій, про результати 
перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення громадянам не 
повідомляються, що суперечить вимогам статті 19 Закону України «Про 
звернення громадян»; 

– неналежно ведуться журнали обліку доставлених, відвідувачів та 
запрошених до міськрайлінорганів, чим ускладнюється контроль за 
правомірністю доставляння та перебування громадян в службових 
приміщеннях міліції. У журналах не завжди вказується час залишення 
доставленою (запрошеною) особою приміщення ОВС, не відображаються 
заходи, які було вжито стосовно доставленої особи (складено протокол, 
відібране пояснення та інше), не завжди зазначається посада, прізвище 
працівника міліції, яким особа, доставлена чи запрошена до ОВС. Записи в 
журналах не містять інформації щодо того, у якому статусі особа перебула в 
міськрайлінвідділі (доставлений, запрошений чи відвідувач); 

– особам, які поміщаються до спецустанов не надається можливість 
вносити у журнали первинного обстеження осіб, які поміщаються в ІТТ, 
власноручні записи про наявність або відсутність скарг на стан здоров’я; 

– неналежним чином ведуться журнали реєстрації надання медичної 
допомоги особам, які утримуються в ІТТ, чим унеможливлюється контроль за 
забезпеченням права на охорону здоров’я та встановлення обставин 
отримання тілесних ушкоджень особами, які там тримаються; 

– про виявлення тілесних ушкоджень у осіб, які поміщалися до 
ізоляторів тимчасового тримання повідомлення не надсилаються до органів 
прокуратури, та не вживаються заходи щодо перевірки походження цих 
ушкоджень; 

– неналежним чином ведуться журнали реєстрації виведення 
затриманих і взятих під варту осіб, з камер ІТТ, що в свою чергу ускладнює 
контроль за законністю таких виведень. Так, зокрема, у зазначених журналах 
не зазначаються підстави виведення та працівники ОВС (поліції) до яких 
виводяться утримувані особи, не реєструються їх виведення на прогулянки, на 
час бактерицидних обробок камер тощо;   

– в книгах прийому та здачі чергування не зазначається інформація 
щодо осіб, які тримаються в кімнатах затриманих та доставлених, у тому числі 
з перевищенням встановлених термінів тримання; 

– журнали реєстрації надання медичної допомоги особам, які 
утримуються в черговій частині, ведуться неналежним чином, чим 
унеможливлюється контроль за забезпеченням права на медичну допомогу та 
встановлення обставин отримання тілесних ушкоджень доставленими до 
чергових частин; 

– неналежним чином ведуться журнали інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги затриманим. 
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Відсутність ефективної системи попередження неналежного 
поводження 

В органах та підрозділах МВС (НП) не вживаються передбачені 
законодавством заходи щодо попередження катування та неналежного 
поводження, зокрема, в міських, районних, лінійних органах відсутні кімнати 
для проведення слідчих дій, обладнання та використання яких передбачено 
Положенням про кімнати для проведення слідчих дій в органах і підрозділах 
внутрішніх справ України, затвердженим наказом МВС України від 18.12.2003 
року №1561. 

Таким чином, слідчі дії та інші передбачені законодавством України 
заходи (опитування, побачення із захисником тощо), проводяться у будь-яких 
інших приміщеннях, що прямо заборонено вимогами зазначеного Положення. 
Окремо слід зауважити, що навіть у тих міськрайоннихорганах, де обладнано 
кімнати для проведення слідчих дій, вони не використовуються за 
призначенням. Затриманих осіб, як правило, доставляють до кімнат слідчих чи 
оперативних працівників, не обладнаних системою відеоспостереження з 
архівацією даних, що, у свою чергу, створює ризик неналежного поводження з 
цими особами. 

На порушення вимог статті 212 Кримінального процесуального кодексу 
України в підрозділах органів досудового розслідування службові особи, 
відповідальні за перебування затриманих не виконують обов’язки щодо 
забезпечення прав затриманих осіб, передбачені частиною третьою статті 212 
КПК України. Як наслідок, облік перебування громадян у приміщеннях 
міськрайонних лінійних органів здійснюється неналежним чином. 

Так, під час перевірок було виявлено, що на порушення вимог Інструкції, 
затвердженої наказом МВС від 28.04.2009 року №181 «Про організацію 
діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, 
спрямованої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних 
посягань», до Журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених органів 
внутрішніх справ не вносяться відомості щодо всіх без винятку осіб, які 
доставлені, викликані чи запрошені працівниками міліції для складання 
адміністративних матеріалів, проведення процесуальних та слідчих дій чи 
прибули до органу внутрішніх справ з особистих або службових питань. Не 
виконуються вимоги зазначеного наказу і в частині правил ведення Журналу 
(додаток 14), зокрема, не фіксується передбачена Інструкцією інформація про: 

–  дату доставлення (прибуття) до ОВС; 
–  повне ім’я та по батькові доставлених, відвідувачів та запрошених; 
–  посаду та прізвище особи, що доставляла чи запрошувала громадян; 
–  мету доставляння, прибуття (для складення протоколу, за викликом 

слідчого тощо); 
– вжиті стосовно доставленої, запрошеної особи заходи (складено 

протокол, відібране пояснення тощо). 
Крім того, на дверях службових кабінетів відсутні таблички з назвами 

відділів (секторів), посад і прізвищами працівників, що унеможливлює в разі 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                280 
 
 

потреби встановити, у яких саме службових приміщеннях перебували 
затримані чи доставлені особи, які скаржаться на неналежне з ними 
поводження з боку працівників міліції; на вході, в коридорах та вестибюлі 
МРЛО не встановлені системи відеоспостереження з архівацією 
відеоінформації протягом не менше одного місяця. Установлення камер 
відеоспостереження передбачено вимогами пункту 5 наказу МВС від 16.09.2009 
року №404 та розпорядженням МВС від 31.03.2011 року №329. 

 
Недоліки в професійній підготовці працівників поліції 
Плани з функціональної підготовки особового складу спецустанов та 

міськрайлінорганів МВС на 2014–2015 навчальний рік не містять тем з питань 
забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. 

Як наслідок, результати відвідувань свідчать про вкрай низький рівень 
знань працівниками спецустанов та міськрайлінорганів МВС (НП) України 
чинного законодавства у сфері захисту прав людини. Зокрема, особи, які 
безпосередньо відповідають за затримання та тримання осіб, недостатньо 
обізнані з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, 
Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Закону України «Про 
попереднє ув’язнення», інших нормативно-правових актів у сфері 
забезпечення прав людини. 

Ознайомлення з матеріалами службової підготовки (тематичними 
планами, конспектами тощо), проведення опитування та бесід з працівниками 
міськрайлінорганів та спецустанов МВС (НП) дають підстави стверджувати, що 
керівництвом відвіданих органів та підрозділів не забезпечено вивчення 
особовим складом національного та міжнародного законодавства, відомчих 
нормативних актів у галузі прав людини. 

 
Прогалини в сфері законодавчого регулювання, що обумовлюють 

порушення прав та свобод людини 
Необхідно також звернути увагу на те, що з часу набрання чинності 

Законом України «Про Національну поліцію» масово порушуються 
конституційні права осіб, затриманих за підозрою у вчиненні 
кримінальних правопорушень та осіб, підданих адміністративному 
арешту під час утримання в органах та установах Національної поліції, а 
також під час конвоювання взятих під варту осіб працівниками поліції. 

 Так, відповідно до частини другої статті 19 Конституції України 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 

Частиною першою статті 29 Конституції України (Кожна людина має 
право на свободу та особисту недоторканність) передбачено, що ніхто не може 
бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим 
рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.  
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Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про Національну 
поліцію» обмеження прав і свобод людини допускається виключно на 
підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України.  

Повноваження поліції детально визначені у статті 23 Закону України 
«Про Національну поліцію». Однак, серед установленого законом переліку 
відсутні такі повноваження, як утримання та конвоювання осіб, 
затриманих за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, осіб, 
щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою, а також 
осіб, підданих адміністративному арешту. 

Крім того, до цього часу на законодавчому рівні не врегульований 
порядок тримання осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінальних 
правопорушень та визначення їх правового статусу, а також законами 
України не встановлені правила відбування адміністративного арешту, що 
передбачено частиною третьою статті 327 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. 

Таким чином, можна стверджувати що здійснення вищезазначених 
функцій поліцією не ґрунтується на вимогах закону та не відповідає 
положенням Конституції України і статті 5 (Право на свободу та особисту 
недоторканність) Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод. 

У зв’язку з цим лише в продовж листопада та грудня 2015 року були 
порушені права близько 68 тис. осіб, які утримувалися в установах органів 
Національної поліції та конвоювалися працівниками поліції. 

Пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері 
недопущення неналежного поводження, за результатами моніторингу. 

З метою приведення у відповідність до положень Конституції України: 
1. Внести зміни до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», 

у частині віднесення до повноважень поліції утримання та конвоювання 
осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, 
осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою, а 
також осіб, підданих адміністративному арешту. 

2. Розробити та прийняти законодавчий акт щодо врегулювання 
порядку тримання осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінальних 
правопорушень та визначення їх правового статусу. 

3. Розробити та прийняти законодавчий акт щодо встановлення правил 
відбування адміністративного арешту. 

 
6.2.2. Результати моніторингу установ Державної пенітенціарної 

служби України 
На даний час у сфері управління Державної пенітенціарної служби 

України перебуває 148 установ, розташованих на території, що контролюється 
українською владою, у яких на початок 2016 року трималось 69 997 осіб. У 
порівнянні з минулим роком чисельність таких осіб зменшилася на 2605 осіб 
або 3,5 %. 
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29 установ перебувають на території Донецької та Луганської областей, 
що тимчасово не контролюється органами державної влади, та 4 установи – на 
тимчасово окупованій території АР Крим. 

Заходи, що вживалися Уповноваженим з прав людини з метою 
забезпечення прав та свобод осіб, які опинилися на тимчасово 
непідконтрольній органам державної влади території, відображені у розділі 
6.1.1 Доповіді. 

Діаграма щодо кількості осіб, які трималися в пенітенціарних установах, 
наведена нижче. 

 
 
Рис. Кількість осіб, які трималися в пенітенціарних установах у період 2004 – 2016 років (з 2015 року 

кількість таких осіб надана без врахування в’язнів, які трималися в установах на тимчасово непідконтрольній 
органам державної влади території)  

 
За інформацією Державної пенітенціарної служби України, станом на 01 

січня 2016 року у 12 слідчих ізоляторах та 17 установах виконання покарань з 
функцією СІЗО, розташованих на території, що контролюється українською 
владою, трималося 16 615 осіб, узятих під варту та засуджених. Із них на стадії 
досудового розслідування – 1 760 осіб, судового розгляду (до винесення 
вироку) – 7 082 особи. 

У 113 кримінально-виконавчих установах загалом трималося 53 034 
засуджених. Із них: 

у 7 колоніях максимального рівня безпеки – 2 032 особи; 
у 32 колоніях середнього рівня безпеки для неодноразово засуджених – 

21 530 осіб; 
у 27 колоніях середнього рівня безпеки для вперше засуджених – 15 129 

осіб; 
у 7 колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами для 

тримання чоловіків – 2 032 особи; 
у 4 колоніях мінімального рівня безпеки із полегшеними умовами для 

тримання чоловіків – 636 осіб; 
у 11 колоніях для тримання жінок – 2 402 особи; 
у 4 спеціалізованих лікувальних закладах – 1 169 осіб; 
в лікувальних закладах при ВК та СІЗО – 1 769 осіб; 
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у 21 виправному центрі – 2 259 осіб; 
у 6 виховних колоніях для неповнолітніх – 348 осіб. 
Протягом 2015 року спільно з представниками громадськості здійснено 

моніторингові візити до 23 установ (4 слідчих ізоляторів (установ виконання 
покарань з функцією СІЗО), 16 виправних колоній, 3 виправних центрів. Усього 
візитами охоплено 11 областей (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, 
Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 
Черкаська та Чернігівська області). 

Джерелом отримання інформації про стан дотримання прав осіб, які 
тримаються в установах виконання покарань, крім матеріалів за результатами 
моніторингових візитів, є й звернення цих осіб, а також їх родичів, які 
надходять на розгляд до Департаменту з питань реалізації національного 
превентивного механізму. Протягом 2015 року до Уповноваженого з прав 
людини надійшло більше 1,7 тисяч таких звернень, 630 з них були пов’язані з 
необхідністю дотримання права ув’язнених осіб на належну медичну допомогу.  

Результати моніторингових візитів та аналіз письмових звернень 
надали можливість визначити системні порушення прав людини, які можуть 
розцінюватися як жорстоке чи таке, що принижує гідність людини, 
поводження із ув’язненими і засудженими особами, або ж створюють 
передумови для неналежного поводження. Серед таких порушень варто 
зазначити: 

неналежне матеріально-побутове забезпечення та харчування; 
порушення в сфері застосування фізичної сили, спеціальних засобів та 

дисциплінарних стягнень; 
порушення права засуджених на працю та гідну її оплату; 
застосування до засуджених або осіб, що тримаються під вартою, 

психічного та фізичного насилля з боку представників адміністрації або 
окремих категорій ув’язнених; 

нелюдське або грубе ставлення до засуджених та ув’язнених з боку 
окремих працівників установ; 

необґрунтовані обмеження, що не передбачені законодавством, а також 
зловживання заходами безпеки щодо ув’язнених та засуджених; 

зловживання адміністрацією установ виконання покарань та слідчих 
ізоляторів заходами дисциплінарного впливу; 

негативна практика залучення засуджених до роботи, яка пов’язана з 
контролем за поведінкою інших засуджених; 

неможливість отримання правової допомоги у зв’язку із недостатньою 
інформованістю засуджених про свої права; 

порушення права на захист унаслідок відсутності ефективного 
механізму оскарження дій та рішень адміністрації; 

не дотримання встановленого порядку відправлення скарг на дії 
персоналу установ виконання покарань; 

необґрунтоване здійснення відрахувань витрат на утримання 
засуджених до позбавлення волі із їх заробітку або іншого доходу. 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                284 
 
 

 
Застосування психічного та фізичного насилля до ув’язнених 
Ураховуючи ізольованість, у якій перебувають ув’язнені особи, факти 

застосування психічного та фізичного насилля до засуджених в більшості 
випадків залишаються прихованими. 

Разом з тим під час здійснення моніторингових візитів в окремих 
випадках учасниками моніторингу встановлюються обставини, що можуть 
свідчити про наявність таких фактів. При цьому ув’язнені, як правило, факт 
насилля заперечують через побоювання повторної агресії. 

Так, під час візиту до Ольшанської виправної колонії (№ 53) було 
виявлено засудженого П., який пояснив, що 06.09.2015 він впав зі сходів та 
отримав перелом лівої руки. До медичної частини засуджений П. звернувся 
лише 07.09.2015, де йому було накладено гіпс. При цьому персонал установи 
намагався приховати зазначену подію, пояснюючи її особистою необережністю 
вказаного засудженого. Моніторинговою групою було вжито заходів щодо 
проведення медичного огляду цієї особи та фіксації у неї тілесних ушкоджень. 
За даним фактом до прокуратури Миколаївської області було направлено лист 
для вжиття заходів реагування. 

Схожа ситуація мала місце й при здійсненні моніторингового візиту до 
Кіровоградської установи виконання покарань (№ 14), в камері-палаті 
медичної частини якої було виявлено засудженого К. з тілесними 
ушкодженнями, а саме: забій м’яких тканин голови, периорбітальна гематома 
праворуч з крововиливом в праве око, забій м’яких тканин грудної клітини 
праворуч, садна обох ліктьових та обох колінних суглобів. Незважаючи на 
наявність зазначених ушкоджень, в медичній документації установи, у тому 
числі медичній картці амбулаторного хворого та медичній картці 
стаціонарного хворого, такий факт зафіксовано не було. При цьому в установі 
не змогли документально підтвердити інформацію про повідомлення органів 
прокуратури за фактом вказаної надзвичайної події. На вимогу учасників 
моніторингового візиту засуджений К. був оглянутий медичними 
працівниками. За результатами огляду складено відповідну довідку, внесено 
записи до журналів установи щодо отримання засудженим тілесних 
ушкоджень, а також повідомлено органи внутрішніх справ про вказану подію 
на телефонну лінію «102». Слід відмітити, що такі дії адміністрації 
Кіровоградської установи виконання покарань (№14) можуть свідчити про 
порушення національного та міжнародного законодавства щодо забезпечення 
ефективного розслідування фактів катування та неналежного поводження. На 
поширеність таких порушень неодноразово вказував й Європейський суд з 
прав людини у своїх рішеннях стосовно України («Савін проти України», 
«Клішин проти України», «Каверзін проти України» та ін.). За даним фактом до 
прокуратури Кіровоградської області було направлено лист для вжиття заходів 
реагування. 

Незважаючи на намагання з боку персоналу установ виконання 
покарань приховати факти насилля відносно ув’язнених осіб, іноді засуджені 
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безпосередньо звертаються до учасників моніторингових візитів з такою 
інформацією. Зазначене мало місце під час моніторингу Чорноморської 
виправної колонії (№ 74), коли до моніторів звернулися засуджені жінки Б., 
В., Б., О., Ф. про здійснення відносно них психологічного тиску та фізичного 
насильства з боку окремих працівників даної установи. За результатами 
моніторингу було внесено подання до Міністра юстиції України та 
поінформовано Генеральну прокуратуру України. 

 
 
Нелюдське або грубе ставлення до ув’язнених 
Факти нелюдського або грубого ставлення з боку адміністрації до 

ув’язнених та засуджених осіб продовжують мати місце в діяльності установ, 
підпорядкованих Державній пенітенціарній службі України. В окремих 
випадках нелюдське поводження провокує осіб, що тримаються в зазначених 
установах, скоювати акти членоушкодження. 

Так, під час моніторингу діяльності Менської виправної колонії (№ 91) 
виявлено факт скоєння засудженим О. членоушкодження лівого передпліччя 
шляхом нанесення собі подряпин довжиною 4-6 сантиметрів. Відповідно до 
пояснень засудженого зазначені дії він скоїв на знак протесту проти 
незаконних дій адміністрації установи. При опитуванні засуджений відмовився 
назвати конкретні факти, які б вимагали втручання моніторингової групи. При 
цьому представники адміністрації виправної колонії вказану надзвичайну 
подію приховали та належним чином не зафіксували. Звіт за результатами 
зазначеного моніторингового візиту було направлено до Міністерства юстиції 
України та Генеральної прокуратури України. За інформацією Міністерства 
юстиції України, яка надійшла на вказаний звіт, засуджений О. зазначені 
пошкодження отримав з власної необережності унаслідок того, що він 
зачепився за колючий дріт огорожі. Ураховуючи незначний характер 
отриманих ушкоджень, засуджений відмовився від запропонованої 
працівниками колонії медичної допомоги. Разом з тим, згідно відповіді 
прокуратури Чернігівської області «сам засуджений представнику прокуратури 
Менського району під час особистого прийому заперечував факти отримання 
ним тілесних ушкоджень. Будь-яких скарг від нього до адміністрації установи 
не надходило».  

У Південній виправній колонії (№ 51) учасники моніторингового 
візиту отримали від засуджених інформацію, яка знайшла своє підтвердження 
під час перевірки, про те, що адміністрацією установи застосовується 
непередбачений чинним законодавством вид покарання, а саме: поміщення 
засуджених до трьох діб у «стакан» – окреме приміщення, в якому відсутні 
денне та штучне освітлення, вентиляція, місця для сидіння, а також умови для 
справляння природних потреб. Звіт за результатами моніторингового візиту 
було направлено до Генеральної прокуратури України та Міністерства юстиції 
України, яке направило цей звіт до Державної пенітенціарної служби України. 
Відповідь вказаного відомства за результатами опрацювання звіту містила 
наступну інформацію: «адміністрацією установи не застосовується на практиці 
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покарання за незначні проступки поміщенням у кімнату, не пристосовану для 
тримання людей. На протязі 2015-2016 років засуджені у даній кімнаті не 
утримувались». 

Також до Уповноваженого з прав людини надійшла інформація про 
побиття засуджених у Бердянській виправній колонії (№ 77) працівниками 
установи, ця інформація в подальшому була перевірена регіональним 
координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого з прав людини в 
Запорізькій області під час безпосереднього спілкування із засудженим М. Під 
час опитування М. повідомив, що в лютому 2015 року після прибуття до 
вказаної установи він отримав тілесні ушкодження від представників 
адміністрації виправної колонії через те, що відмовився виходити зі 
спецавтомобіля та вчинив акт членоушкодження. У подальшому його окремо 
від інших засуджених було побито та поміщено до дисциплінарного ізолятора 
за дисциплінарні порушення, які були ним допущені до прибуття у вказану 
установу. Як повідомив засуджений М., під час побиття він втрачав свідомість, 
роздягнутим його обливали холодною водою, душили, принижували честь та 
людську гідність. В ході тілесного огляду М. в останнього були виявлені 
численні ушкодження у вигляді розповсюджених і локальних синців, саден, а 
також рана на лівому передпліччі. За даним фактом було направлено запит до 
Генеральної прокуратури України, на який надійшла відповідь прокуратури 
Запорізької області про відсутність підстав для вжиття заходів прокурорського 
реагування. 

 
Порушення права на належні умови тримання 
Поширеним у пенітенціарних закладах залишається порушення права 

засуджених та ув’язнених на належний життєвий рівень, що включає в себе 
достатнє харчування, одяг, житло (стаття 48 Конституції України). Так, для 
більшості установ характерним є таке: 

не вирішується питання розміщення та забезпечення засуджених 
необхідною житловою площею, не створені нормальні санітарно-гігієнічні та 
матеріально-побутові умови. Незважаючи на певне «розвантаження» установ 
виконання покарань, кількість обладнаних спальних місць досить часто є 
такою, що призводить до перевищення визначених законодавством норм 
площі. Як наслідок, у житлових секціях вільного місця практично немає; 

у кімнатах для зберігання особистих речей засуджених захаращено, свої 
речі засуджені вимушені тримати під ліжками; 

інвентар застарілий та зношений, житлові приміщення потребують 
поточного, а в окремих випадках – капітального ремонту, в аналогічному стані 
мережі комунально-побутового призначення; 

електромережі в спальних приміщеннях або в камерах прокладені з 
порушенням правил техніки безпеки та ізоляції, а їх використання створює 
небезпеку для життя та здоров’я в’язнів; 
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у більшості загальних камер слідчих ізоляторів брудно, стіни покриті 
пліснявою, недостатньо вільного місця, наявні антисанітарія та неприємний 
запах, вентиляція та наявне освітлення недостатні або відсутні; 

санітарні вузли у переважній кількості відвіданих установ знаходяться у 
незадовільному стані. 

Під час моніторингового візиту до Менської виправної колонії (№ 91) 
було встановлено, що в зазначеній установі не забезпечено належних умов 
тримання засуджених. Так, під час зимового періоду в приміщеннях окремих 
гуртожитків протікав дах. Така ситуація створювала небезпечні для здоров’я 
засуджених умови. Як наслідок, серед засуджених були зафіксовані випадки 
захворювання на туберкульоз. У житлових секціях відділень соціально-
психологічної служби на тривалий час за встановленим адміністрацією 
установи графіком припинялася подача електроенергії, що створювало значні 
незручності для засуджених. На момент візиту в їдальні установи в наявності 
було лише 120 мисок та 60 кухлів, у той же час в обідній залі приймали їжу 
більше трьохсот засуджених. При цьому у підсобному приміщенні зберігався 
новий посуд у достатній кількості. Унаслідок відсутності припливно-витяжної 
вентиляції обідня зала перебувала в антисанітарному стані, стіни були уражені 
грибком та пліснявою. Під час безпосереднього спілкування із засудженими від 
останніх надходили скарги на незадовільні умови тримання в установі, 
незабезпечення одягом та відсутність у крамниці предметів першої потреби. За 
даними фактами було поінформовано Генеральну прокуратуру України та 
Міністерство юстиції України. 

Аналогічна ситуація з економією електроенергії мала місце в 
Маріупольському виправному центрі (№ 138), у якому з початку минулого 
року за розпорядженням начальника установи також щодня здійснювалося 
відключення від електропостачання житлових приміщень для засуджених (сім 
годин на добу). Під час візиту до установи для прання білизни засуджених в 
наявності була лише одна пральна побутова машина, яка не забезпечувала 
існуючої потреби. За даними фактами поінформовано Міністерство юстиції 
України. 

Під час здійснення моніторингових візитів до установ виконання 
покарань, а також розгляду звернень засуджених та ув’язнених від останніх 
надходять численні скарги на харчування. У більшості випадків указані особи 
нарікають на недотримання технології приготування їжі, її низьку якість та 
неналежні органолептичні властивості. Як правило, у раціоні засуджених та 
ув’язнених практично відсутні свіжі овочі та недостатньо жирів.  

Зазначене підтвердилося, зокрема, в ході моніторингового візиту до 
Стрижавської виправної колонії (№ 81), в якій засуджені скаржилися на 
незадовільне харчування. Відвідування їдальні установи підтвердило 
небезпідставність цих скарг. У порушення меню-розкладки продуктів на обід 
засудженим не було видано овочів. При цьому, зі слів ув’язнених, з початку 
літнього сезону свіжі овочі їм жодного разу не видавались. Незадовільні умови 
тримання засуджених в зазначеній виправній колонії певним чином сприяли 
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тому, що у 2015 році року четверо засуджених захворіли на туберкульоз, а один 
засуджений з таким діагнозом помер. За результатами візиту було направлено 
звіт до Державної пенітенціарної служби України та прокуратури Вінницької 
області. 

 
Негативна практика залучення засуджених до роботи, яка 

пов’язана з контролем за поведінкою інших засуджених 
Результати опитування засуджених під час моніторингових візитів 

підтверджують інформацію про те, що в більшості установ виконання покарань 
адміністрація делегує функцію забезпечення режиму в установі окремим 
категоріям засуджених. 

У разі виникнення конфліктних ситуацій між засудженими та 
представниками адміністрації, як правило, залучаються засуджені, які мають 
високий неформальний статус або певний вплив на засуджених, для вирішення 
такої ситуації. Вирішення зазначених ситуацій здійснюється без присутності 
адміністрації та нерідко із застосуванням фізичного насильства. 

Серед загальної маси ув’язнених є стигматизована категорія осіб, на 
яких неформально покладається обов’язок здійснення «брудної» роботи, у 
тому числі прибирання туалетів, приміщень, камер тощо, хоча до робіт з 
благоустрою колоній і прилеглих до них територій, а також поліпшення 
житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення 
колоній продовольством засуджені залучаються, як правило, в порядку 
черговості, в неробочий час і не більш як на дві години на день. 

Під час візитів установлено, що на підприємствах деяких установ 
контроль за виконанням норм виробітку та якістю виробленої продукції 
покладено на засуджених із числа так званого «активу» (помічників 
адміністрації установи) – бригадирів, які також виконують функції персоналу 
стосовно підготовки нарядів на роботу, контролю за виконанням рознарядок 
щодо виводу засуджених на виробничі об’єкти. Як правило, такі особи мають 
додаткові привілеї з боку адміністрації. 

Існування негативної практики залучення персоналом установи 
засуджених із числа так званого «активу» до роботи, що пов’язана із контролем 
за поведінкою інших засуджених, в окремих випадках може призводити до 
непередбачуваних наслідків та конфліктних ситуацій. 

За результатами здійснення моніторингу в Маріупольському 
виправному центрі (№ 138) встановлено факт, коли на території дільниці 
карантину, діагностики і розподілу перебувало двоє засуджених з числа так 
званого «активу», які за штатним розкладом установи у якості господарської 
обслуги не рахувались, а їх перебування на вказаній дільниці адміністрація 
установи пояснити не змогла. Аналогічний факт мав місце під час візиту до 
Менської виправної колонії (№ 91). За результатами цих візитів направлено 
звіти до Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України 
відповідно. 
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Протилежним явищем делегуванню засудженим функцій адміністрації є 
самоусунення персоналу установи від забезпечення режиму. 

Зокрема, серед засуджених існує чітка неформальна ієрархія та практика 
призначення так званих «смотрящих» за установою, відділеннями, локальними 
секторами, карантином, грою в азартні ігри, «общаком» (своєрідним грошовим 
та матеріальним ресурсом). 

Відповідно до неформального розподілу засуджених особи, які мають 
статус «смотрящих», слідкують за порядком в установі, підтримують зв’язок із 
зовнішнім світом, вирішують конфліктні ситуації та інші побутові питання, у 
тому числі доставку на територію установи заборонених чинним 
законодавством предметів. В окремих випадках у даної категорії осіб 
виникають конфліктні ситуації з представниками так званого «активу». 

Під час відвідування Криворізької виправної колонії (№ 80) монітори 
стали свідками масової непокори засуджених унаслідок самоусунення 
керівників вказаної установи від виконання покладених на них обов’язків. 

В ході візиту монітори провели співбесіди із 11 засудженими, які 
трималися в камерах дисциплінарного ізолятора та приміщеннях камерного 
типу. У зазначених осіб на руках були сліди від вчинення ними 
членоушкоджень, а саме поверхневі різані рани передпліч. При цьому останні 
повідомили, що відповідно до усталеної практики в зазначеній установі на 
засуджених із числа так званого «активу» покладається обов’язок слідкувати за 
дотриманням засудженими розпорядку дня, вологим прибиранням туалетів та 
інших приміщень загального користування, виводом на роботу, виконанням 
норм виробітку на виробництві тощо. До засуджених, які відмовляються 
виконувати вимоги адміністрації та вказаних осіб, застосовується фізичне 
насильство або стигматизація згідно з встановленими традиціями 
кримінальної субкультури. 

Вважаючи, що такі особи є засудженими негативної спрямованості та 
схильні до невиконання законних вимог адміністрації, до них застосовуються 
найбільш суворі стягнення у виді поміщення до дисциплінарного ізолятора та 
переведення до приміщень камерного типу. У подальшому такі засуджені 
вступають у протистояння з персоналом установи та так званим «активом». 
Під час спілкування учасників моніторингу із засудженими, які вчинили 
членоушкодження, останні пояснили свої дії необхідністю звернути увагу 
адміністрації установи на проблемну ситуацію, що склалася в колонії. 
Інформація щодо вчинення даними особами членоушкодження набула 
розголосу завдяки її поширенню в мережі Інтернет із викладенням інших 
фактів неправомірних дій з боку адміністрації установи, за якими органами 
прокуратури було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань.  

 
 
Порушення права на медичну допомогу 
Особливої уваги потребує питання щодо забезпечення права засуджених 

та ув’язнених осіб на охорону здоров’я. Як правило, основними проблемами, що 
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порушуються у зверненнях цих осіб та їх родичів, є несвоєчасне надання 
первинної медичної допомоги та недостатній її рівень в установах виконання 
покарань, відсутність необхідних лікарських препаратів, неналежна 
організація процесу консультування хворих лікарями-спеціалістами, 
необґрунтоване зволікання при прийнятті рішень за запитами про 
госпіталізацію засуджених тощо. 

До складу більшості моніторингових груп входили лікарі експертно-
аналітичного вивчення медичних питань Департаменту з питань реалізації 
НПМ. Під час візитів фахівцями відділу вивчалися такі аспекти: 

- структура медичної частини, укомплектованість її штату, рівень 
професійної підготовки медичного складу, проходження акредитації і 
ліцензування закладу охорони здоров’я; 

- повнота і якість забезпечення медичним інвентарем, апаратурою, 
інструментарієм і лікарськими засобами; 

- якість організації і надання медичної допомоги: долікарської, 
первинної (у тому числі невідкладної, екстреної) і вторинної; 

- організація диспансерного нагляду за хворими особами; 
- стан взаємодії з територіальними закладами охорони здоров’я; 
- рівень виконання заходів у випадках захворювань на ВІЛ-

інфекцію/СНІД і туберкульоз; 
- відповідність медичної документації вимогам чинного законодавства. 
За результатами здійснення вказаних моніторингових візитів були 

підготовлені відповідні звіти із зазначенням виявлених недоліків і наданням 
рекомендацій щодо їх усунення. Серед недоліків найпоширенішими були такі: 

- невідповідність ведення медичної документації чинному 
законодавству; 

- неналежний рівень обстеження ув’язнених на ВІЛ-інфекцію та надання 
медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД; 

- переривання проведення високоактивної антиретровірусної терапії 
ув’язненими, які мають ВІЛ-позитивний статус; 

- неналежні умови тримання ув’язнених, хворих на заразну форму 
туберкульозу; 

- неналежна фіксація наявних тілесних ушкоджень у неповнолітніх 
ув’язнених по прибутті до установ; 

- приховування фактів отримання засудженими тілесних ушкоджень під 
час перебування в установах; 

- незабезпечення виконання спільних наказів Міністерства юстиції 
України та Міністерства охорони здоров’я України щодо надання медичної 
допомоги ув’язненим; 

- неналежне забезпечення медичних частин необхідним обладнанням та 
медикаментами; 

- неналежне знання персоналом установ положень і вимог міжнародних 
правових актів з прав людини, стандартів поводження з в’язнями; 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                291 
 
 

- відсутність у приміщеннях відділень соціально-психологічної служби 
виправних колоній наочної інформації щодо профілактики соціально-
небезпечних захворювань. 

- незадовільний рівень організації навчання медичного персоналу для 
підтвердження чи підвищення кваліфікаційного рівня. 

Так, під час візиту до Солонянської виправної колонії (№ 21) 
виявлено факт, коли протягом вересня-жовтня 2015 року в медичній частині 
установи медичні працівники видавали ВІЛ-позитивним засудженим препарат 
«Лазід», який за інформацією представників ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 
було централізовано закуплено Державною пенітенціарною службою України 
за кошти державного бюджету у 2013 році. При цьому строк дії препарату 
закінчився у серпні 2015 року. Після виявлення учасниками моніторингового 
візиту зазначеного факту прострочені ліки, які знаходились у засуджених, були 
замінені адміністрацією колонії на аналогічні з належним строком 
придатності. 

В Одеській установі виконання покарань (№ 21) учасники 
моніторингового візиту виявили в медичному стаціонарі установи ув’язненого 
Я., який мав ВІЛ-позитивний статус. Останній повідомив про те, що у нього 
відбулося переривання проведення високоактивної антиретровірусної терапії 
(далі – ВААРТ), яку він проходив у зв’язку із наявним у нього захворюванням. 
Зазначене переривання відбулося після його затримання працівниками міліції 
та доправлення до Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області, у якому 
він перебував дві доби, після чого був переведений до ізолятора тимчасового 
тримання. Через шість діб Я. переведено до вказаної установи виконання 
покарань, у якій він тримався сім діб. Зі слів Я., на всіх етапах затримання він 
повідомляв відповідним посадовим особам про свій статус та необхідність 
подальшого безперервного проходження ВААРТ. Незважаючи на те, що Я. мав 
зовнішні явні ознаки вторинних супутніх захворювань, медичних призначень 
він не отримував. 

27.07.2015 під час візиту до Петрівської виправної колонії (№ 49) до 
учасників моніторингу звернувся засуджений Х., який також мав ВІЛ-
позитивний статус. Зазначений засуджений скаржився на медичний персонал 
установи у зв’язку з тим, що відповідно до медичних показників потребував 
антиретровірусного лікування, яке йому не надавалося. З аналогічними 
скаргами щодо ненадання медичної допомоги до учасників візиту звернувся і 
засуджений Т., аналіз медичної документації якого засвідчив небезпідставність 
таких скарг. Так, 06.01.2015 після загострення захворювання серця йому було 
рекомендовано обстеження у лікаря кардіохірурга для вирішення питання 
необхідності оперативного лікування серця, яке йому не було проведено. Лише 
після відкриття провадження Уповноваженого з прав людини та вжиття 
заходів реагування щодо забезпечення Т. права на охорону здоров’я та медичну 
допомогу останній був обстежений в Національному інституті серцево-
судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук 
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України, за результатами чого порушено питання щодо проведення йому 
протезування серцевого клапана. 

При відвідуванні Південної виправної колонії (№ 51) були виявлені 
суттєві порушення прав засуджених на медичну допомогу. Медичні картки 
хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні, медичним персоналом не 
велись, що фактично унеможливлювало надання об’єктивної оцінки якості та 
своєчасності забезпечення засуджених медичною допомогою. Крім цього, в 
стаціонарному відділенні медичної частини в одній палаті разом з іншими 
хворими тримався засуджений, хворий на туберкульоз. За даними  фактами 
поінформовано Генеральну прокуратуру та Міністерство юстиції України. 

 
Порушення права на гідні умови праці та її оплату 
Незважаючи на наявність у засуджених гарантованого права на 

оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства, 
результати моніторингових візитів свідчать, що в установах виконання 
покарань мають місце порушення права на справедливу оплату праці, а в 
деяких випадках – використання на безоплатній основі праці засуджених, які 
виводяться на виробничі об’єкти понад установлений законодавством робочий 
час або без відповідного табелювання. 

Обсяг асигнувань за затвердженими кошторисами на оплату праці 
обслуговуючого (господарського) персоналу з числа засуджених не дозволяє 
нараховувати їм заробітну плату відповідно до встановленого мінімального 
розміру незважаючи на те, що більшість таких засуджених працюють щоденно 
не менше 8 годин на добу у зв’язку із необхідністю безперервного 
функціонування окремих об’єктів (їдальні, міжобласні лікарні, лазні, системи 
опалювання тощо). При цьому усупереч вимог чинного законодавства робота у 
вихідні та святкові дні їм взагалі не компенсується. 

Також в пенітенціарних установах не виконуються вимоги статті 110 
Кодексу законів про працю України та статті 30 Закону України «Про оплату 
праці»  стосовно необхідності повідомлення засуджених про розміри оплати 
праці, а саме: про загальні суми нарахованої їм заробітної плати, розміри і 
підстави відрахувань із неї та про суми заробітної плати, що належить до 
зарахування на особові рахунки. Унаслідок невиконання адміністрацією 
установ виконання покарань вказаних вимог зазначені питання постійно 
порушуються засудженими під час моніторингових візитів. 

Слід відмітити, що практично в кожній установі виконання покарань 
мають місце факти недостатнього забезпечення працюючих засобами 
індивідуального захисту, спецодягом та додатковим харчуванням. Усупереч 
вимог законодавства засудженим, які працювали на дільницях із шкідливими 
умовами праці (ливарне виробництво, електро– та газозварювальні роботи 
тощо), молоко не видавалось та не нараховувалася доплата за роботу із 
шкідливими умовами праці. 

Так, у Маріупольському випраному центрі (№ 138) умови праці 
засуджених на виробництві установи не відповідають встановленим вимогам. 
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Унаслідок відсутності скла у вікнах цеху з переробки поліетиленової плівки та 
на швейній дільниці не дотримувався необхідний температурний режим. У 
виробничих приміщеннях бракувало як природного, так і штучного освітлення. 
Засуджені, які працюють на виробництві, не забезпечені спеціальним одягом. 
Крім цього, адміністрацією установи порушувалося право засуджених на 
справедливу оплату праці. Так, під час моніторингу було встановлено, що в 
рамках співпраці підприємства установи з ТОВ «МІК» по наданню послуг з 
пошиття текстильних виробів засуджені Г. та Н. відпрацювали на пошитті 
білизни повну місячну норму часу (184 години). При цьому нарахована їм 
заробітна плата склала лише 307 гривень кожному, що фактично у чотири рази 
менше від встановленого на той час законодавством мінімуму. Аналогічна 
ситуація мала місце при оплаті праці засудженим М. та У., які відпрацювали на 
пошитті рукавиць повну місячну норму часу (160 годин), а нарахована їм 
заробітна плата склала лише 105 гривень кожному, що в одинадцять разів 
менше від мінімального розміру заробітної плати. Звіт за результатами 
моніторингу було направлено до Міністерства юстиції України для вжиття 
відповідних заходів реагування. 

Візит до Приазовської виправної колонії (№ 107) також підтвердив 
системний характер порушень прав засуджених на гідну оплату праці. Так, 
затвердженим кошторисом установи на оплату праці засуджених, залишених 
для виконання робіт з господарського обслуговування, було передбачено 
недостатньо коштів, що не дозволяло нараховувати їм мінімально встановлену 
заробітну плату на місяць кожному. Фактично зазначеним засудженим 
нараховувалось від 0,25 (304,5 гривень) до 0,8 (971,5 гривень) ставки від 
мінімальної заробітної плати. Слід зазначити, що деякі засуджені, враховуючи 
безперервність технологічного циклу із забезпечення життєдіяльності 
установи (їдальня, санітарна частина, лазня тощо) фактично працювали не 
менш 8 годин на добу (враховуючи вихідні та святкові дні) та мали отримувати 
на місяць не менше 1218 гривень. 

Крім цього, під час моніторингового візиту від засуджених надходили 
неодноразові нарікання на малий розмір заробітної плати. Вибірковою 
перевіркою умов співпраці підприємства установи з ТОВ «Олтекс» по наданню 
послуг з пошиття текстильних виробів за договором від 20.03.2015 було 
встановлено, що в калькуляціях до цього договору на пошиття утеплювачів до 
куртки та брюк частка заробітної плати у загальних витратах на виробництво 
зазначеної продукції складала близько 11 відсотків (утеплювач до куртки – 
4,51 грн., утеплювач до брюк – 3,64 грн.). Тобто, для того, щоб отримати 
мінімальну заробітну платню, засудженим жінкам необхідно виконати норму 
виробітку – шити в день 13 утеплювачів до куртки. За результатами вивчення 
відповідної документації встановлено, що незважаючи на достатню 
кваліфікацію, жодна засуджена жінка не змогла виконати зазначену норму. За 
даними фактами поінформовано Міністерство юстиції України з метою 
усунення виявлених недоліків. 
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Факти безоплатної праці та порушення права на гідну заробітну платню 
були також виявлені під час моніторингових візитів і в інших установах 
виконання покарань. 

У Стрижавській виправній колонії (№ 81) до моніторів звернувся 
засуджений Д. та повідомив, що попередньо він відбував покарання у 
Вінницькій установі виконання покарань (№ 1), у майстерні якої у січні 
2015 року під час виконання завдання щодо виготовлення сувенірної продукції 
у нього відбулася травматична ампутація 3-5 пальців лівої кисті. Під тиском 
адміністрації установи Д. був вимушений написати пояснення про те, що 
зазначена травма ним отримана унаслідок особистої необережності та при 
інших обставинах, не пов’язаних із виготовленням вказаної продукції. У 
подальшому без отримання навіть належної медичної допомоги його було 
направлено для подальшого відбування покарання до Стрижавської виправної 
колонії (№ 81). При цьому будь-якої інформації або документів щодо 
реагування за фактом порушення правил техніки безпеки, що призвело до 
заподіяння шкоди здоров’ю засудженого Д., учасникам моніторингового візиту 
надано не було.  

Під час відвідування підприємства Стрижавської виправної колонії (№ 
81) від засуджених надходили численні скарги на низький рівень оплати праці. 
Однією з причин такої ситуації було незабезпечення засуджених реальними 
обсягами робіт. З метою виводу на виробництво більшої кількості засуджених 
норма виробітку одного працюючого розподілялася на декількох, у результаті 
чого на особовий рахунок одного засудженого зараховувалося 14-50 гривень на 
місяць. Хоча практично на всіх виробничих ділянках установи, які пов’язані з 
процесом деревообробки та виготовлення деревного вугілля, засуджені 
працювали у шкідливих умовах праці, ними майже не використовувалися 
засоби захисту органів дихання (респіратори, пов’язки), а кількість цих засобів 
на підприємстві була недостатньою. За результатами візиту направлено 
інформацію до прокуратури Вінницької області для вжиття заходів реагування. 

 
Яскравим прикладом порушення права засуджених на гідні умови праці 

та належний рівень її оплати є результати моніторингового візиту до 
Чорноморської виправної колонії (№ 74), який відбувся без попередження у 
нічний час за участю регіонального координатора взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого з прав людини в Одеській області, а також представників 
громадських організацій та засобів масової інформації. 

Під час візиту було встановлено, що адміністрація колонії застосовує 
жорстокі та принизливі заходи до тих засуджених жінок, які відмовляються від 
нічної та фактично безоплатної праці. Як правило, до таких заходів можна 
віднести погрозу не застосовувати пільгу у виді умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання, яка передбачена статтею 81 
Кримінального кодексу України, поміщення більш непокірних засуджених до 
дисциплінарного ізолятора за надуманими підставами, додаткові чергування у 
відділеннях соціально-психологічної служби, відмова у праві на побачення з 
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рідними та користування крамницею, повна заборона перегляду каналів 
телебачення (з цією метою в установі складалися окремі списки засуджених по 
кожному відділенню соціально-психологічної служби за підписом директора 
підприємства колонії). 

Також під час моніторингового візиту було встановлено, що деякі 
засуджені, окрім нічної праці, залучались до роботи у надурочний час з 15-ї до 
19-ї (або 20-ї) години щоденно, унаслідок чого для окремих жінок загальна 
тривалість робочого часу на добу складала 18-20 годин. При цьому така 
інтенсивна праця практично не оплачувалась, за повний робочий місяць 
нарахована заробітна плата складала у середньому 170-260 гривень, а після 
усіх відрахувань (в основному за харчування та комунально-побутові послуги) 
на особисті рахунки засуджених зараховувалося лише 40-70 гривень. У 
порушення вимог статей 106, 108 Кодексу законів про працю України робота в 
нічний та надурочний час додатково не оплачувалась. Також роботодавцем в 
особі керівництва підприємства колонії грубо порушувалися вимоги статей 62, 
175 зазначеного Кодексу стосовно обмеження надурочних робіт, а також 
обмеження праці жінок на роботах у нічний час. 

Слід відмітити, що жодна з працюючих на виробництві жінок не 
виконувала місячної норми виробітку, що може свідчити про штучне 
завищення вказаної норми або незабезпечення працюючих реальним обсягом 
роботи. За результатами моніторингу було внесено подання до Міністра 
юстиції України та поінформовано Генеральну прокуратуру України. 

 
 
Необґрунтоване здійснення відрахувань витрат на утримання 

засуджених  із їх заробітку або іншого доходу 
Результати моніторингу стану дотримання прав засуджених в установах 

виконання покарань свідчать про порушення з боку адміністрації прав 
засуджених осіб у зв’язку із недотриманням вимог, передбачених статтею 121 
Кримінально-виконавчого кодексу України в частині здійснення відрахувань 
витрат на утримання засуджених  із їх заробітку або іншого доходу. 

Слід відмітити, що попередня редакція частини першої зазначеної статті 
мала наступний зміст: «Особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, 
із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого доходу відшкодовують вартість 
харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих 
послуг, крім вартості спецодягу і спецхарчування». 

08 квітня 2014 року Верховною Радою України були схвалені зміни до 
Кримінально-виконавчого кодексу України (Закон № 1186-УП «Про внесення 
змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового 
статусу засудженого до європейських стандартів»), відповідно до яких чинна 
редакція частини першої статті 121 є такою: «Особи, які відбувають покарання 
у виправних колоніях, із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого доходу 
відшкодовують комунально-побутові та інші надані послуги». 
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Таким чином, законодавець прибрав з переліку вартість харчування, 
одягу, взуття, білизни, яку мають відшкодовувати особи, що відбувають 
покарання у виправних колоніях. 

Однак, результати моніторингових візитів дозволяють стверджувати 
про відсутність будь-яких змін у складі сум, що відшкодовуються із засуджених 
осіб Державною пенітенціарною службою України, що фактично є порушенням 
законодавства. 

Неодноразові листи на адресу Міністерства юстиції України з цього 
питання результатів не дали. Більш того, до Секретаріату Уповноваженого з 
прав людини надійшла відповідь зазначеного міністерства, в якій було 
зазначено, що термін «інші надані послуги» передбачає й послуги з харчування, 
забезпечення одягом, взуттям, білизною тощо. 

У даному випадку позицію Міністерства юстиції України можливо 
розглядати як свідоме ігнорування вимог чинного законодавства, адже перелік 
платних послуг, що можуть надаватися органами та установами Державної 
кримінально-виконавчої служби чітко визначений постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.08.2007 № 1017, до якого не внесено такі види послуг, 
як забезпечення засуджених осіб харчуванням, одягом, взуттям, білизною 
тощо. 

Така позиція Уповноваженого з прав людини була підтримана 
Генеральною прокуратурою України. 

Варто зазначити, що керівництво Державної пенітенціарної служби 
України по-іншому обґрунтовує свою позицію щодо необхідності відрахувань із 
засуджених осіб вартості зазначених вище витрат, посилаючись на положення 
частини четвертої статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України. 
Зазначеною нормою передбачено, що засудженим, які відбувають покарання у 
виправних колоніях, інвалідам першої та другої груп, жінкам з вагітністю 
понад чотири місяці, непрацюючим жінкам, які мають дітей у будинках дитини 
при виправних колоніях, непрацюючим чоловікам віком понад шістдесят років 
і жінкам – понад п’ятдесят п’ять років (якщо вони не одержують пенсії), а 
також особам, звільненим від роботи через хворобу, в тому числі хворим на 
активну форму туберкульозу, харчування, одяг, взуття, білизна і комунально-
побутові послуги надаються безоплатно. 

Таким чином, на сьогодні фактично існує певна правова колізія двох 
норм, передбачених різними статтями Кримінально-виконавчого кодексу 
України (статті 115 та 121), що призводить до різної практики застосування 
законодавства в частині відшкодування з доходів засуджених осіб вартості 
харчування, одягу, взуття, білизни та, як наслідок, порушення їх прав. 

За даним фактом було внесено подання Міністру юстиції України. 
Крім того, з метою усунення цієї колізії до Голови Комітету Верховної 

Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
народного депутата України Кожем’якіна А. А. направлено лист з пропозицією 
внести зміни до статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України з метою 
її приведення у відповідність до чинної редакції статті 121 цього Кодексу, 
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поклавши на державу обов’язок забезпечувати засуджених осіб харчуванням із 
державного бюджету.  

 
Порушення інших прав ув’язнених 
Результати моніторингових візитів та аналіз звернень свідчить, що 

досить поширеними є факти порушення прав в’язнів на телефонні розмови, 
недотримання їх приватності як з боку інших засуджених, так і з боку 
адміністрації установи, через обмежену кількість таксофонів та стислі графіки 
їх тривалості. При цьому переважна більшість засуджених осіб таксофоном 
користується рідко та віддає перевагу нелегальному мобільному зв’язку. 

Окремої уваги заслуговує недостатній рівень правороз’яснювальної 
роботи адміністрації установи із засудженими, особливо в частині роз’яснення 
передбачених законодавством прав. Стенди наочної інформації перебувають у 
недбалому стані, практично не оновлюються та містять неактуальну 
інформацію. Як правило, на вказаних стендах відсутня інформація про порядок 
оскарження дій адміністрації установи, адреси органів держаної влади, до яких 
засуджені можуть звернутись для отримання правової допомоги та захисту 
своїх прав. Зазначене підтверджується численними скаргами, які надходять під 
час візитів та на адресу Уповноваженого з прав людини. Фактично засуджені 
можуть лише усно поскаржитися представнику адміністрації установи, а у разі 
подання ними письмових звернень до державних органів у закритому вигляді, 
у більшості випадків, зі слів засуджених, такі звернення до адресату не 
надходять, а відносно заявника з боку представників установи застосовуються 
певні репресивні заходи. 

Організація вільного часу та дозвілля засуджених на даний час 
потребують покращення, самодіяльні організації фактично не функціонують. 
Виключенням з цього переліку є проведення богослужінь із засудженими та 
діяльність окремих груп релігійного спрямування. 

Під час візитів також були виявлені й інші обмеження прав засуджених. 
Так, під час спілкування із засудженими в Маріупольському випраному 

центрі (№ 138) останні повідомили, що адміністрацією установи порушується 
їх право на щоденну прогулянку як шляхом зменшення її тривалості, так і 
шляхом повного позбавлення такого права. 

Також в ході бесід із засудженими було встановлено, що адміністрацією 
установи не дотримуються вимоги кримінально-виконавчого законодавства в 
частині надання засудженим, які не допускають порушень встановленого 
порядку виконання покарання у вигляді обмеження волі і мають сім’ї, права 
проживати за межами гуртожитків зі своїми сім’ями після відбуття шести 
місяців строку покарання. 

 
Пропозиції щодо внесення змін до кримінально-виконавчого 

законодавства з метою забезпечення прав ув’язнених 
Результати моніторингу стану дотримання прав ув’язнених в 

пенітенціарних установах, а також аналіз звернень, що надходили до 
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Уповноваженого з прав людини, надають можливість визначати пріоритетні 
напрямки нормотворчої діяльності для забезпечення прав зазначених осіб. 

Аналіз кримінально-виконавчого законодавства свідчить про наявність 
певних правових колізій та прогалин у нормах, які визначають правовий статус 
засуджених та осіб, взятих під варту. Особливе місце займають норми чинного 
законодавства, які потребують приведення у відповідність із міжнародними 
стандартами поводження із в’язнями. 

У рамках співпраці з підкомітетом з питань діяльності Державної 
пенітенціарної служби Комітету Верховної Ради України з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Уповноваженим з прав 
людини було подано ряд пропозицій щодо внесення змін до нормативно-
правових актів з метою забезпечення прав ув’язнених. 

До Уповноваженого з прав людини продовжують надходити численні 
звернення з проханням сприяти засудженим особам у переведенні їх для 
подальшого відбування покарання ближче до місця проживання родичів з 
метою збереження соціально-корисних зв’язків, що передбачено частиною 
першою статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України. Незважаючи 
на рішення Європейського суду з прав людини у справі «Вінтман проти 
України», в якому Суд визнав порушення статті 8 Конвенції про захист прав і 
основоположних свобод у зв’язку із безпідставністю відмов Державної 
пенітенціарної служби України у переведенні заявника до іншої установи 
виконання покарань, яка була б розташована ближче до місця постійного 
проживання його матері, зазначене відомство в більшості випадків відмовляє у 
задоволенні таких клопотань. При прийнятті цих рішень, як правило, 
здійснюється посилання на відсутність місць у відповідній установі або на 
зміст частини другої статті 93 вказаного Кодексу, відповідно до якої 
переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї 
виправної чи виховної колонії до іншої допускається за виняткових обставин, 
які перешкоджають дальшому перебуванню засудженого в цій виправній чи 
виховній колонії. При цьому перелік зазначених обставин чітко не визначено. 
Таким чином, існує необхідність внесення змін до статті 93 Кримінально-
виконавчого кодексу України з метою уникнення двоякого трактування норми 
стосовно відбування покарання засудженою особою всього строку покарання у 
найближчій до місця постійного проживання його родичів установі виконання 
покарань відповідного рівня безпеки. 

Актуальною на даний час є необхідність внесення змін до статті 133 
Кримінально-виконавчого кодексу України, що визначає підстави, за яких 
засуджений визнається злісним порушником установленого порядку 
відбування покарання. Незважаючи на те, що відповідно до статті 118 цього 
Кодексу праця є правом засудженого до позбавлення волі, необґрунтована 
відмова від праці (не менш як три рази протягом року) продовжує залишатися 
підставою для визнання такої особи злісним порушником установленого 
порядку відбування покарання. Ураховуючи викладене, зазначена підстава 
повинна бути виключена зі змісту статті 133. 
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Як було зазначено раніше, на даний час існує потреба в усуненні 
наявного протиріччя кримінально-виконавчого законодавства в частині 
відшкодування з доходів засуджених осіб вартості харчування, одягу, взуття, 
білизни. Зазначене протиріччя можливо усунути шляхом внесення змін до 
статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України з метою її 
приведення у відповідність до чинної редакції статті 121 Кодексу, поклавши на 
державу обов’язок забезпечувати засуджених осіб харчуванням із державного 
бюджету. 

З метою приведення процесу відбування кримінальних покарань до 
європейських стандартів Уповноваженим з прав людини подано пропозиції 
щодо внесення змін до статей 116 та 134 Кримінально-виконавчого кодексу 
України, відповідно до яких застосування примусового годування та 
накладення дисциплінарного стягнення у вигляді переведення засудженого до 
приміщення камерного типу (одиночної камери) здійснюватиметься лише за 
рішенням суду. 

Слід відзначити, що аналіз норм, які регламентують порядок відбування 
покарання засуджених до довічного позбавлення волі, свідчить про наявність 
певних протиріч в статтях 151 та 151-1 Кримінально-виконавчого кодексу 
України. Так, відповідно до частини шостої статті 151 при сумлінній 
поведінці і ставленні до праці після відбуття п’ятнадцяти років строку 
покарання таким засудженим може бути дозволено брати участь у групових 
заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого 
характеру. Разом з тим, згідно з абзацом 1 частини другої статті 151-1 
зазначеного Кодексу засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки 
можуть бути переведені з приміщень камерного типу, у яких тримаються дві 
особи, до багатомісних приміщень камерного типу виправної колонії 
максимального рівня безпеки з наданням дозволу на участь у групових заходах 
освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру після 
фактичного відбуття у таких приміщеннях не менш як п’яти років строку 
покарання. Таким чином норми щодо застосування зазначеної пільги до цієї 
категорії засуджених потребують узгодження між собою. 

На даний час залишаються не реалізованими пропозиції щодо внесення 
змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення», які були викладені у 
щорічній доповіді Уповноваженого з прав людини про стан додержання та 
захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, презентованої у березні 
2015 року, а саме:  

до статті 7 – щодо передачі в дохід держави вилучених грошей, цінних 
паперів та предметів у осіб, взятих під варту, під час перебування їх у місцях 
попереднього ув’язнення тільки за рішенням суду, оскільки статтею 41 
Конституції України передбачено, що право приватної власності є непорушним 
і конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду. При 
цьому до суду має передаватись складений посадовою особою протокол про 
вилучення грошей, цінних речей та предметів; 
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до статті 9: 
щодо надання права щоденних прогулянок тривалістю дві години 

вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, а також 
хворим – з дозволу лікаря та за їх згодою. Визначення конкретного часу 
щоденних прогулянок таким особам виключить можливість надавати 
прогулянку менше двох годин; 

щодо права осіб, взятих під варту, одержувати передачі або посилки та 
грошові перекази і передачі без обмежень їх кількості; 

до статті 11 – щодо приведення встановленої норми площі в камерах 
установ попереднього ув’язнення до сучасних міжнародних стандартів в галузі 
прав людини, відповідно до яких норма жилої площі на особу не може бути 
меншою чотирьох квадратних метрів; 

до статті 12 – щодо надання права особам, взятим під варту, на 
побачення з родичами або іншими особами; 

до статті 13 – щодо передачі відповідей на заяви, скарги та листи 
безпосередньо особам, взятим під варту. Встановлений статтею 13 порядок, за 
яким адміністрація місця попереднього ув’язнення ознайомлює осіб, взятих під 
варту, з відповідями на заяви, скарги та листи під розписки, що додаються до їх 
особових справ, суперечить передбаченому статтею 34 Конституції України 
праву кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. 

Слід відзначити, що вказані пропозиції стосовно внесення змін до статей 
11 та 12 Закону України «Про попереднє ув’язнення» опрацьовуються в рамках 
підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України «Про 
попереднє ув’язнення» (щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи) 
(реєстр. № 2291а). 

 
 
Стан реагування за внесеними поданнями Уповноваженого з прав 

людини та наданими у 2015 році рекомендаціями 
 
За результатами опрацювання подання Уповноваженого з прав людини  

щодо забезпечення прав засуджених осіб в частині здійснення відрахувань з їх 
заробітку, пенсій та іншого доходу Міністерство юстиції України 
поінформувало стосовно підготовки законопроекту «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання 
кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» (реєстр. № 2490а), яким 
пропонується надати повноваження Кабінету Міністрів України щодо 
затвердження Переліку витрат на утримання засуджених у виправних колоніях 
та порядку відшкодування їх вартості. 

Відповідно до інформації Міністерства юстиції України, що надійшла за 
результатами опрацювання подання Уповноваженого з прав людини щодо 
усунення причин та умов, які сприяли системному порушенню прав та свобод 
засуджених-жінок у Чорноморській виправній колонії (№ 74), було проведено 
службове розслідування, за результатами якого до дисциплінарної 
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відповідальності притягнуто працівників Чорноморської виправної колонії 
(№ 74), а також доручено керівництву даної установи привести у відповідність 
до вимог чинного законодавства здійснення обліку робочого часу засуджених. 

Крім цього, Генеральною прокуратурою України та прокуратурою 
Одеської області поінформовано про те, що за виявленими фактами порушення 
вимог чинного законодавства при залученні засуджених до надурочних робіт 
керівництву управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській 
області внесено документ прокурорського реагування, а також направлено 
матеріали за фактами застосування фізичної сили до засуджених з боку 
окремих представників адміністрації установи до слідчого відділу прокуратури 
Одеської області для прийняття рішення в порядку статті 214 Кримінального 
процесуального кодексу України («Початок досудового розслідування»).   

За наслідками опрацювання наданих у 2015 році рекомендацій щодо 
усунення виявлених під час моніторингових візитів недоліків до 
Уповноваженого з прав людини надходила інформація з Міністерства юстиції 
України, Державної пенітенціарної служби України, Генеральної прокуратури 
України та регіональних прокуратур. Відповідно до цієї інформації було вжито 
наступних заходів:    

 
Маріупольський виправний центр (№ 138):  
- забезпечено безперебійне постачання електроенергії в житлову зону 

виправного центру; 
- керівництвом підприємства виправного центру переглянуто норми 

виробітку на послуги з пошиття текстильних виробів, а також заробітної плати 
засуджених в частині збільшення розцінок з пошиття цих виробів; 

- засуджених, які працевлаштовані на виробництві установи, 
забезпечено спеціальним одягом; 

- проведено дератизацію (заходи щодо знищення гризунів) у всіх 
приміщеннях виправного центру; 

- проведення капітальних та поточних ремонтів на об’єктах виправного 
центру заплановано у проекті кошторису на 2016 рік. 

 
Комсомольський виправний центр (№ 136): 
- проведено ремонтні роботи у камерах дисциплінарного ізолятора; 
- приміщення для миття засуджених обладнано душовими сітками та 

встановлено необхідний інвентар; 
- щоквартально проводиться бактеріологічний аналіз питної води. 
 
Менська виправна колонія (№ 91): 
- в їдальні установи зроблено поточний ремонт, засуджених забезпечено 

столовим посудом; 
- кімнату короткострокових побачень дільниці соціальної реабілітації 

обладнано необхідним інвентарем та додатковим штучним освітленням;  
- забезпечено щотижневе оновлення асортименту крамниці установи; 
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- засудженим надано можливість встановлення додаткового 
холодильного обладнання у приміщеннях відділень соціально-психологічної 
служби; 

- на інформаційних стендах для засуджених розміщено інформацію з 
адресами органів державної влади, до яких засуджені можуть звернутися, у 
тому числі для отримання безкоштовної правової допомоги, консультаційних 
та інших послуг.   

 
Південна виправна колонія (№ 51): 
- прокуратурою Одеської області за результатами виявлених під час 

візиту недоліків внесено документ прокурорського реагування керівництву 
установи;  

- в камерах дільниці посиленого контролю проведено ремонтні роботи, 
вікна в них замінено на металопластикові, які забезпечують належне 
провітрювання цих приміщень; 

- у черговій частині функціонує камера для проведення обшуку 
засуджених, які прибувають та вибувають з установи;  

- забезпечено ведення медичних карток на хворих, які перебувають на 
стаціонарному лікуванні; 

- розпочато проведення ремонтних робіт у медичній частині установи, 
які планується завершити у квітні 2016 року; 

- засуджені, які працевлаштовані в установи, отримують інформацію про 
розміри заробітної плати. 

 
Приазовська виправна колонія (№ 107): 
- штрафні приміщення установи (дисциплінарний ізолятор, приміщення 

камерного типу, карцер арештного дому) забезпечено належним штучним 
освітленням, відремонтовано припливно-витяжну вентиляцію в них, санвузли 
обладнані зливними бачками; 

- підготовлено документи щодо придбання промислової пральної 
машини, які подано для оплати до управління Державної казначейської служби 
в м. Маріуполі; 

- в крамниці установи оновлено асортимент товарів; 
- переглянуто умови договору із ТОВ «Олтекс» в частині збільшення цін 

по наданню послуг з пошиття текстильних виробів, що надасть можливість 
збільшити розмір заробітної плати засудженим; 

- відомості щодо нарахування та утримання із заробітної плати 
надаються засудженим для ознайомлення під розпис. 

 
Стрижавська виправна колонія (№ 81):  
- за фактом отримання тілесних ушкоджень засудженим Д. 

прокуратурою м. Вінниці внесено відомості до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, а також за окремими фактами порушення чинного 
законодавства, які були виявлені в ході моніторингу, внесено документи 
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прокурорського реагування керівництву виправної колонії та Вінницької 
установи виконання покарань (№ 1);  

- камери дисциплінарного ізолятора та приміщення камерного типу 
облаштовано необхідним інвентарем; 

- у житлових приміщеннях відділень соціально-психологічної служби 
проведено ремонтні роботи, дерев’яні віконні блоки замінено на 
енергозберігаючі металопластикові вікна, забезпечено належне штучне 
освітлення, відремонтовано водорозбірні крани, норми жилої площі приведено 
у відповідність до національних стандартів; 

- вживаються заходи щодо забезпечення засуджених столовим посудом 
відповідно до встановлених норм.     

 
Черкаська виправна колонія (№ 62): 
- розроблено план проведення капітального та поточного ремонту на 

режимних об’єктах колонії, а також забезпечення необхідним обладнанням на 
перший квартал 2016 року; 

- зменшено кількість днювальних в дільниці карантину, діагностики і 
розподілу; 

- засуджених, які працюють у їдальні, офіційно призначено на відповідні 
посади наказом начальника установи. 

 
 

6.2.3. Результати моніторингу установ Міністерства оборони 
України 

 
Загальна характеристика місць несвободи, що належить до відання 

Міністерства оборони України 

За визначенням ст.13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини» моніторингу підлягають такі установи 
Міністерства оборони України: 

–  дисциплінарний батальйон Військової служби правопорядку 
Збройних Сил України (далі – дисбат ВСП ЗСУ); 

–  гауптвахти; 
–  кімнати для тимчасово затриманих військовослужбовців (далі – 

КТЗ); 
–  спеціальні палати військових лікувальних закладів (далі – 

спецпалати); 
–  військові частини Збройних Сил України47. 
Окрім зазначених вище моніторингу підлягають й клініка психіатрії 

Головного військового клінічного госпіталю Міноборони України (далі – ГВКГ). 
 

                                           
47 Мова йде про військові частини, в яких громадяни України проходять строкову військову службу 
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До установ, обладнаних для тримання осіб, станом на 1 січня 2016 року 
належать: 

1 дисбат ВСП ЗСУ, у якому упродовж 2015 року відбували покарання за 
рішенням судів 58 військовослужбовців; 

15 гауптвахт, у яких упродовж року трималася 2431 особа; 
46 КТЗ, до яких у 2015 році поміщено 12544 військовослужбовця; 
6 спецпалат військових лікувальних закладів, де за вказаний період 

утримувалась 21 особа. 
Упродовж 2015 року до 183 військових частин та військових формувань 

на строкову військову службу призвано 40 тисяч військовослужбовців. 
Збільшення чисельності утримуваних військовослужбовців в установах 

Міністерства оборони України та, як наслідок, збільшення кількості таких 
установ передусім обумовлені суттєвим зростанням кількості 
військовослужбовців та мобілізованих осіб у зв’язку із проведенням 
антитерористичної операції на Сході України. 

Так, кількість гауптвахт з 18 у 2012 році спочатку зменшилася до 1 у 
2013 році, а потім знов зросла до 46 у 2015 році. Кількість утримуваних у них 
військовослужбовців у ці ж роки збільшилась майже у 38 разів (з 64 до 2431 
осіб). 

Така ж тенденція має місце по КТЗ: з 18 (2012) до 46 (2015). Кількість 
поміщених до КТЗ осіб зросла з 9 (2012) до 12544 (2015). 

Кількість військових частин та осіб, призваних на строкову військову 
службу, щорічно зменшувалась у зв’язку з політикою оборонного відомства 
щодо відмови від призову на строкову військову службу: 337 (50000 
строковиків) у 2012 році, 239 (11520 в/сл) у 2013, 158 (7902 в/сл) у 2014 році. 

Але у 2015 році, враховуючи вищезазначені причини, кількість 
військових формувань, в яких громадяне України проходять строкову 
військову службу, як і кількість призваних осіб, збільшилися до 183 та 40000 
в/сл. відповідно. 

Щодо утримання затриманих військовослужбовців: 58% (7251 осіб) від 
їх загального числа були затримані у зоні проведення антитерористичної 
операції. Найбільша кількість з них утримувалися у КТЗ військової 
комендатури м. Маріуполь – 1705 осіб, військової комендатури м. Артемівськ – 
1776 осіб, військової комендатури м. Красноармійськ – 719 осіб та військової 
комендатури м. Костянтинівка – 679 осіб. 

За межами зони АТО найбільше порушників військової дисципліни 
утримувалось: 

– на гауптвахті Західного територіального управління ВСП (м. Львів) – 
709 осіб; 

– у КТЗ Миколаївського зонального відділу ВСП – 924 особи, відділення 
ВСП м. Чугуїв – 939 особи; відділенні ВСП смт. Черкаське – 788 осіб, відділення 
ВСП м. Яворів – 526 осіб. 

У 2015 році головним завданням фахівців Департаменту НПМ спільно з 
громадськими моніторами було визначено вивчення стану поводження з 
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засудженими, узятими під варту та затриманими 
військовослужбовцями, а також моніторинг стану реалізації 
Міністерством оборони України рекомендацій, наданих Уповноваженим. 

Для цього упродовж 2015 року з залученням громадськості здійснено 9 
візитів до місць несвободи, що перебувають в сфері відання Міністерства 
оборони України, а саме: 

–  КТЗ військової комендатури Маріупольського військового гарнізону; 
– клініка психіатрії Військово-медичного клінічного центру Південного 

регіону (м. Одеса); 
–  військова частина А 2424 (батальйон ВСП ЗСУ, м. Київ); 
– гауптвахта Дніпропетровського зонального відділу ВСП ЗСУ; 
–  спецпалати Дніпропетровського військового шпиталю (військова 

частина А4615 Міністерства оборони України); 
–  гауптвахти та КТЗ Черкаського відділення ВСП Дніпропетровського ЗВ 

ВСП. 
–  КТЗ Білоцерківського зонального відділення ВСП ЗСУ; 
–  гауптвахти та КТЗ Чугуївського відділення ВСП ЗСУ; 
–  КТЗ Чернівецького відділення ВСП ЗСУ. 
Крім того, для моніторингу стану реалізації прав і свобод 

військовослужбовців строкової служби відвідано військову частину В5229  
(6-й навчальний артилерійський полк, що дислокується у Переяслав-
Хмельницькому районі Київській області) 

Під час відвідувань представники керівництва установ не 
перешкоджали членам моніторингових груп у доступі до місць тримання та 
конфіденційному спілкуванні з військовослужбовцями. 

Водночас, мали місце випадки досить тривалого очікування з боку 
моніторингової групи допуску на територію установи (гауптвахта та КТЗ 
відділення ВСП смт. Черкаське Дніпропетровського ЗВ ВСП, час очікування 
– 45 хвилин), що свідчить про недостатню обізнаність керівництва ВСП із 
вимогами Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини» у частині діяльності національного превентивного механізму. 

 
Типові порушення прав осіб, 

виявлені під час моніторингових візитів у 2015 році 

Виявлені непоодинокі випадки утримання військовослужбовців 
всупереч вимогам національного та міжнародного законодавства в 
«неофіційних» містах несвободи. Зазначені місця тримання офіційно не 
вводились в експлуатацію (або виведені з експлуатації та законсервовані). 
Поміщення затриманих осіб до таких місць не забезпечує можливості належної 
реалізації прав затриманих осіб, чим створює передумови для катувань та 
інших жорстоких, нелюдських, або таких, що принижують гідність, видів 
поводження та покарання. 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                306 
 
 

Так, у квітні 2015 року під час візиту до військової комендатури 
Маріупольського військового гарнізону з’ясовано, що  на території військової 
частини А1639 у непристосованому для утримання осіб приміщенні 
господарського призначення в умовах, що не відповідають мінімальним 
стандартам поводження, протягом кількох діб утримувався  
військовослужбовець, якого було затримано за підозрою у скоєнні злочину.  

У вересні 2015 року у військовій частині В5229 (6-й навчальний 
артилерійський полк, що дислокується у с. Дівички, Перяслав-Хмельницького 
району, Київської області) під час візиту оглянуто виведену у 2002 році із 
експлуатації гауптвахту. Під час огляду виявлені ознаки, які вказували на те, 
що у камерах нещодавно перебували затримані особи. Зокрема, про це свідчили 
свіжі газети, недопалки, пляшка з питною водою тощо. Опитані 
військовослужбовці пояснили, що до таких місць поміщають осіб, що 
перебувають в стані алкогольного сп’яніння, до їх витвереження. 

Під час цього-ж візиту за результатами конфіденційного опитування 
мобілізованих військовослужбовців в/ч В0414 (опитано понад 30 осіб) вони 
повідомили, що в період розташування особового складу в наметовому таборі 
за межами військового містечка військовослужбовців напідпитку поміщали до 
металевого контейнеру. Під час візиту моніторинговою групою знайдено та 
оглянуто зазначений контейнер. Факт утримання в ньому людей підтвердився. 
Тримання людей в таких умовах може розцінюватися не інакше, як катування. 

У листопаді 2015 року під час візиту до КТЗ Білоцерківського 
зонального відділення ВСП ЗСУ з’ясовано, що працівники відділення 
продовжують використовувати для тримання затриманих 
військовослужбовців камеру, що виведена з експлуатації у 2013 році, як така, 
що не відповідає мінімальним стандартам поводження з затриманими особами. 
Про це свідчили обгортки від цукерок та недопалки, які побачили 
представники Уповноваженого під час огляду приміщення. Тривале утримання 
військовослужбовців в цій камері може розцінюватись, як жорстоке 
поводження. 

У кожному випадку встановлення факту тримання осіб у неофіційних 
місцях тримання у неналежних умовах керівництво оборонного відомства 
інформувалось щодо неприпустимості такої практики. 

Неналежні умови тримання 

До типових порушень, пов’язаних з неналежними умовами тримання 
військовослужбовців, що можуть розцінюватися як прояви неналежного 
поводження, можна віднести: 

Недотримання норми площі на особу (мінімальними 
міжнародними стандартами поводження з особами, позбавленими волі, 
визначено не менше 4м2): 
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–  на гауптвахті Дніпропетровського зонального відділу ВСП ЗСУ на 
кожного військовослужбовця в загальних камерах припадає лише 2-2,8 м2 
житлової площі; 

–  на гауптвахті Чугуївського відділення ВСП ЗСУ - від 2,65 до 3 м2 на 
одну особу, а в КТЗ цього ж відділення площею 21,5м2 на час візиту 
утримувалось 22 особи, що становить менше одного квадратного метра на 
особу; 

–  у спальному приміщенні військової частини А 2424 (батальйон ВСП 
ЗСУ) фактична площа на одного військовослужбовця строкової служби на день 
візиту становила 3,3м2, при повному заповненні спального приміщення (144 
особи) буде становити лише 1,5м2 на одного військовослужбовця. 

Незабезпеченість затриманих індивідуальним спальним місцем: 

в КТЗ Чугуївського відділення ВСП ЗСУ військовослужбовці можуть 
відпочивати лише сидячи на лавах. 

Недостатність природного та штучного освітлення (нормативно 
не нижче 200 люкс). 

У спецпалаті Дніпропетровського військового шпиталю на час візиту 
рівень освітлення склав лише 33 лк, камерах гауптвахти та КТЗ Чугуївського 
відділення – 70 лк, Черкаського – 130 лк та у Дніпропетровському зональному 
відділі ВСП ЗСУ – 110 лк  

Відсутність або неналежне функціонування приливної вентиляції з 
механічним спонуканням. 

Недостатність меблів та інвентарю з розрахунку на кожну 
затриману особу. 

Так, зокрема, відсутня належна кількість столів, лав, стільців чи 
табуретів, приліжкових тумб тощо на гауптвахтах Чугуївського, Черкаського 
відділень та Дніпропетровського зонального відділу ВСП ЗСУ. У зв’язку з цим 
відсутні умови для прийняття їжі, зберігання продуктів чи предметів особистої 
гігієни. 

Порушення права на приватність, яке втілилось у відсутності 
облаштування дверима кімнат утримання, огородження санітарних вузлів не 
відповідає будівельним нормам та вимогам міжнародних стандартів щодо 
гігієни, зручності користування, або їх розміщення є таким, що користування 
ними принижує гідність особи, оскільки справляння природних потреб 
відбувається в полі зору інших осіб. 

Відсутні або не дообладнані прогулянкові майданчики (відсутнє 
накриття від атмосферних опадів, лави для сидіння, урни): таке, зокрема, 
було виявлено на гауптвахті та КТЗ Черкаського відділення ВСП ЗСУ, у КТЗ 
відділення ВСП м. Чернівців, спецпалаті Дніпропетровського військового 
шпиталю. 
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Порушується право на якісне харчування: особливо такі порушення 
мають місце в КТЗ, до яких найчастіше поміщуються особи терміном на 1 добу. 
У всіх випадках військовослужбовці утримуються без продовольчих атестатів, 
а їх харчування здійснюється на власний розсуд адміністрацією установи.  

У всіх  відвіданих місцях несвободи оборонного відомства в камерах, де 
перебувають утримувані, відсутні системи сигналізації (кнопки виклику 
персоналу), яка дає змогу негайно встановлювати контакт з персоналом. Такий 
стан створює небезпеку несвоєчасного реагування на можливі інциденти 
(насильство серед утримуваних, спроби самогубства, пожежі тощо). 

Також ці місця не обладнані радіодинаміками з автономним 
регулятором гучності чи антенами ефірного телебачення, що позбавляє 
ув’язнених можливості отримувати інформацію про події, що 
відбуваються у зовнішньому світі. 

У даних закладах відсутні окремі кімнати для проведення побачень з 
адвокатом чи іншими відвідувачами. Зазвичай відвідування відбуваються з 
порушенням умов конфіденційності в коридорах чи інших необладнаних 
приміщеннях під наглядом конвойних осіб. 

Неналежне ведення службової документації чи її відсутність 
притаманні майже всім відвіданим установам. Зокрема це стосується: 

– журналу обліку затриманих та доставлених осіб, в якому не 
відмічається час фактичного затримання, повідомлення родичів затриманого; 

– журналу оповіщення центру надання правової допомоги – не 
відмічається та не контролюється час прибуття захисника до затриманої особи 
(не пізніше як 2 години з часу виклику); 

– журналу постановки осіб на харчове забезпечення. Особливо ця 
проблема притаманна КТЗ, які відокремлені від гауптвахт; 

– журналу проведення щотижневих дезінфекцій приміщень; 
– журналу вилучення особистих речей з їх описом. 
На окремих дверях службових кабінетів відсутні таблички з назвами 

приміщень, посад і прізвищ відповідальних працівників, що в подальшому 
позбавляє можливості встановити, у яких саме приміщеннях перебувала 
утримувана особа, яка скаржиться на неналежне поводження з боку 
адміністрації установи. 

Вимагає також покращення й навчання персоналу мінімальним 
стандартам поводження із затриманими: навчальні матеріали з питань 
заборони катування не включені до програм підготовки у 2015 році особового 
складу підрозділів А2424 (батальйон ВСП ЗСУ, м. Київ), Чугуївського, 
Черкаського відділень та Дніпропетровського зонального відділу ВСП ЗСУ, які 
здійснюють охорону та конвоювання засуджених, узятих під варту та 
затриманих військовослужбовців. 

Внаслідок зазначених прорахунків та професійної необізнаності після 
затримання військовослужбовця у стані сильного алкогольного сп’яніння в 
смт. Черкаське персонал Черкаського відділення ВСП ЗСУ критично не оцінив 
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тяжкість алкогольного сп’яніння по зовнішнім ознакам та шляхом опитування 
і відразу не вжив заходів до надання невідкладної медичної допомоги. 
натомість службовці складали адміністративний протокол,  під час чого 
військовослужбовець знепритомнів. У подальшому медичні працівники 
констатували смерть. 

  

Рекомендації, надані за результатами моніторингових візитів до 
місць несвободи, що знаходяться у віданні Міністерства оборони України у 
2015 році  

 Про результати кожного візиту інформувалось керівництво 
оборонного відомства з конкретними рекомендаціями щодо усунення 
виявлених під час візиту недоліків. Зокрема це стосувалось: 

– припинення практики поміщення військовослужбовців до 
«неофіційних місць несвободи» та проведення перевірок за даними фактами; 

– проведення занять із особовим складом, а також включення до 
інструктажу наряду вимоги щодо оцінки тяжкості алкогольного сп’яніння за 
зовнішніми ознаками та шляхом опитування і негайного вжиття заходів щодо 
надання невідкладної медичної допомоги з одночасним оглядом у закладах 
охорони здоров’я щодо фіксації стану сп’яніння, а лише потім складання 
адміністративного протоколу; 

– покращення умов тримання засуджених, узятих під варту, затриманих 
військовослужбовців; 

– забезпечення харчуванням засуджених, узятих під варту, затриманих 
військовослужбовців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 
норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових 
формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 
осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного 
захисту» №426 від 29.03.2002; 

– забезпечення засудженим, узятим під варту та затриманим 
військовослужбовцям вільного доступу до свіжого повітря (обладнання 
можливості самостійно відчиняти вікна в камерах); 

– дотримання умов роздільного утримання, норми площі з розрахунку 4 
м2 на одну особу, забезпечення індивідуальним спальним місцем, обладнання 
приміщень меблями та інвентарем, належним рівнем освітлення, 
вентилювання приміщення, підтримання задовільного санітарно-гігієнічного 
стану, належного ведення службової документації або приведення її відповідно 
до вимог керівних документів тощо. 

 

Стан реалізації рекомендацій, наданих Уповноваженим у 2015 році 
 
Результати моніторингу засвідчили, що керівництво Міністерства 

оборони України, Військової служби правопорядку Збройних Сил України та 
військових частин, що були відвідані, вживає певних кроків для реалізації 
рекомендацій національного превентивного механізму щодо попередження 
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катувань, жорстокого та такого, що принижує гідність, поводження з 
засудженими, заарештованими та затриманими військовослужбовцями, а 
також військовослужбовцями строкової служби. 

Монітори відмітили певний прогрес у ставленні до згаданих категорій 
військовослужбовців та покращенні матеріально-побутових умов їх 
перебування у місцях, що були відвідані. 

Водночас за офіційною інформацією, що було отримано від оборонного 
відомства (ВСП ЗСУ) упродовж 2015 року, реалізовано більше половини 
наданих рекомендацій, насамперед, тих, що не потребують значних фінансових 
витрат. 

У сфері нормативно-правового регулювання: 
На викорінення системних проблем, які негативно впливають на стан 

дотримання прав і свобод військовослужбовців в установах, підпорядкованих 
Міністерству оборони України, розроблені та введені в дію наступні відомчі 
нормативно-правові акти: 

–  Інструкція про порядок відбування покарання засуджених 
військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, 
затверджену наказом Міністерства оборони України від 18.05.2015 №215, 
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.07.2015 за №691/27136; 

–  Інструкція про порядок і умови утримання військовослужбовців, 
заарештованих в адміністративному порядку, затверджену наказом 
Міністерства оборони України від 18.05.2015 №216, зареєстровану в 
Міністерстві юстиції України 11.07.2015 за №693/27136; 

Щодо включення навчальних матеріалів з питань попередження 
катувань до програм підготовки особового складу, який залучається до охорони 
затриманих осіб: 

   –  з огляду на рекомендації Департаменту НПМ, що надавалися 
оборонному відомству держави, у Військовій службі правопорядку Збройних 
Сил України питання заборони катування засуджених, узятих під варту та 
затриманих військовослужбовців включені у 2015 році до програм підготовки 
особового складу підрозділів організації охорони та патрульно-постової 
служби органів управління (військових частин) ВСП ЗСУ; 

   –  при поміщенні військовослужбовців до КТЗ їх інформують про їх 
права та повідомляють територіальні центри надання безоплатної правової 
допомоги, затримані забезпечуються свіжою пресою, настільними іграми тощо. 

З питань покращення умов утримання засуджених, заарештованих та 
узятих під варту військовослужбовців: 

Під час реконструкції місць несвободи ураховуються мінімальні 
міжнародні стандарти утримання, відповідно до яких камери облаштовуються 
санітарними вузлами, примусовою механічною вентиляцією (КТЗ 
Чернівецького відділення ВСП ЗСУ). 
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6.2.4. Результати моніторингу установ Державної прикордонної 
служби України 

 
Загальний опис місць несвободи, що належать до відання 

Державної 
прикордонної служби України. 
До місць, що спеціально обладнані для тримання осіб та підлягають 

моніторингу НПМ, належать: 
– 10 пунктів тимчасового тримання у прикордонних загонах 

(ПТТ), де протягом року утримувалось 1147 осіб; 
– 57 спеціальних приміщень у відділах прикордонної служби (СП), у 

яких протягом року трималося 735 осіб48. 
Усього упродовж року в ПТТ й СП утримувалось 1882 особи (2014 рік – 

1058). 65% з них (1225 осіб) – в місцях несвободи Мукачівського і Чопського 
прикордонних загонів на ділянці державного кордону України з Словаччиною 
та Угорщиною (Закарпатська область). 

Протягом року через невідповідність умов тримання мінімальним 
стандартам поводження із затриманими особами було припинено 
експлуатацію 5 спецприміщень, водночас введено у дію 11 СП. 

– транзитні зони або інші місця у пунктах пропуску через 
державний кордон, де перебувають особи, яким відмовлено у в’їзді на 
територію країни (зони розміщення непропущених осіб – ЗРНО)49. 

За офіційними даними Державної авіаційної служби України в державі 
функціонують 13 міжнародних аеропортів, у 8 з яких здійснюються регулярні 
міжнародні рейси50. За статистикою прикордонного відомства упродовж 9 
місяців 2015 року прикордонники відмовили у пропуску через державний 

кордон більше ніж 13,7 тис. іноземцям 51. Ті, кого не допустили на територію 
країни, очікували на зворотній рейс в аеропорті від кількох годин до кількох 
діб. 

За оцінкою Європейського комітету з питань запобігання катуванням 
чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню (Стандарти КЗК (Витяги з Сьомої Загальної доповіді [CPT/Inf (97) 
10], пункти 25, 26, 30) «…перебування в транзитній, або 
«інтернаціональній» зоні аеропорту осіб, яким було відмовлено у в’їзді на 
територію країни і які були вміщені до таких зон, може, в залежності 
від обставин, наближатись до стану позбавлення волі згідно з 
                                           
48 Лист Адміністрації Держприкордонслужби України на ім’я Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини від 28.01.2016 № 0.43-843/016-16 
49 Такі зони мають бути визначені у технологічних схемах пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у кожному 
міжнародному пункті пропуску (п.19 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, 
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 18.08.2010 № 751). 
50 http://www.avia.gov.ua/uploads/documents/10525.pdf 
51 http://dpsu.gov.ua/ua/activities/osd_results/osd_results_7.htm 
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визначенням підпункту f пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з 
прав людини.  

Подібно до інших категорій осіб, яких позбавлено волі, іноземці, що 
перебувають під наглядом, від самого початку позбавлення волі вправі 
поінформувати про своє становище будь-яку особу за їхнім вибором, а також 
мати доступ до адвоката і до лікаря. Окрім цього, такі особи повинні бути 
негайно поінформовані мовою, яку вони розуміють, про всі їхні права та про 
процедуру, яка до них застосовується. У цілому, позбавлені волі іноземці 
повинні мати право підтримувати контакти із зовнішнім світом протягом 
всього часу позбавлення свободи і, зокрема, мати доступ до телефону і право 
на відвідини членами своєї родини та представників відповідних 
організацій». 

Моніторинг стану поводження з непропущеними в Україну іноземцями 
в міжнародних аеропортах держави був у 2015 році одним з пріоритетних у 
роботі профільного відділу департаменту НПМ Секретаріату українського 
омбудсмана. 

У звітному періоді моніторингові групи НПМ здійснили 10 
моніторингових візитів до місць несвободи, що належать до компетенції 
прикордонного відомства України, з них 4 до ПТТ (СП), 4 – до зон 
непропущених осіб в міжнародних аеропортах (ЗРНО) та 2 – до установ, де 
немає офіційних місць для тримання осіб. Одна установа була відвідана 
повторно (ПТТ Чернігівського прикордонного загону). 

Моніторингові візити були здійснені до: 
– ПТТ Чернівецького та Чернігівського прикордонних загонів; 

– спеціальних приміщень відділів прикордонної служби «Львів-
аеропорт» Львівського прикордонного загону, «Веселе» Харківського 
прикордонного загону; 

– зон для непропущених осіб у Львівському, Дніпропетровському, 
Харківському та Чернівецькому аеропортах. 

Також були відвідані прикордонний підрозділ на Київському 
залізничному вокзалі та управління Донецького прикордонного загону в м. 
Маріуполі, в яких немає спеціально обладнаних місць для тримання осіб. 

 

Типові порушення прав осіб, виявлені під час моніторингових 
візитів до місць несвободи, що знаходяться у віданні Державної 
прикордонної служби України 

Порушень прав затриманих осіб, що можуть розцінюватись як 
катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження 
чи покарання, у місцях несвободи прикордонного відомства держави 
протягом 2015 року виявлено не було. 
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Системні проблеми, що обумовлюють неналежне поводження із 
затриманими особами 

Умов для роздільного розміщення чоловіків від жінок немає у 65% 
спеціальних приміщень Державної прикордонної служби України (37 з 57)52. 

Приклад: у відділі прикордонної служби «Веселе» Харківського 
прикордонного загону (Харківський район Харківської області) спеціальне 
приміщення має лише одну кімнату на 2 особи. 

Щодо інформування затриманих осіб про їх права і свободи та 
надання їм іншої корисної інформації, яка сприятиме їх скорішій 
адаптації до умов обмеження волі. 

       Вичерпне інформування затриманої особи про права, свободи та 
існуючі механізми захисту одразу після затримання є однією з головних 
гарантій захисту прав і свобод такої особи. У 2015 році прикордонне 
відомство врегулювало це питання53, проте проблема неповного або 
несвоєчасного доведення до затриманих осіб інформації про їх права, свободи 
та існуючі можливості їх захисту залишається однією з головних проблем в 
місцях несвободи прикордонного відомства. 

       Так, у серпні 2015 року під час відвідування Львівського аеропорту 
монітори побачили, що особи, які утримуються у спеціальному приміщенні, не 
мають вільного доступу до відомостей про керівний склад прикордонних 
установ, контактні телефони суду, прокуратури, організацій, які надають 
юридичну допомогу (таку інформацію розміщено в коридорі СП та лише 
українською і англійською мовами). Всередині кімнат для затриманих був 
лише розпорядок дня українською мовою. Будь-якої письмової пам’ятки з 
такою інформацією на рідній або зрозумілій затриманій особі мові та 
документального підтвердження того, що її було письмово поінформовано 
зрозумілою мовою про її базові права, прикордонники не надали. 

Щодо забезпечення належних умов тримання 

Результати моніторингу умов тримання затриманих осіб показали, що 
поряд із змінами на краще (протягом року були відкриті 5 спеціальних 
приміщень, які відповідають кращим міжнародним стандартам) залишаються 
невирішеними наступні проблеми: 

– не у всіх місцях несвободи затримані особи можуть вільно відчиняти 
вікна, якщо виникає потреба у свіжому повітрі. 

                                           
52 Лист Адміністрації Держприкордонслужби України на ім’я Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини від 28.01.2016 № 0.43-843/016-16 
53 «Государство несет ответственность за расходы, связанные с охраной и опекой … лиц, которым отказано в праве на 
въезд… по иным причинам, чем надлежащие документы, с момента установления, что эти лица не имеют права на въезд, до 
момента возвращения их эксплуатанту воздушного судна для выдворения из государства.» (п. 5.9.1 глава 5, Додаток 9 до 
Конвенцвї про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. ). 
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Наприклад, у спецприміщенні ВПС «Веселе» Харківського 
прикордонного загону вікна не відчиняються, у Чернігівському ПТТ є 
можливість відкрити лише внутрішні рами вікон. Разом з неефективною 
примусовою вентиляцією тривале перебування осіб у таких умовах може бути 
кваліфіковане як нелюдське поводження. 

– у деяких установах природне та штучне освітлення не відповідає 
міжнародним та національним стандартам. 

       Наприклад, це стосується ПТТ Чернігівського прикордонного 
загону, де, не зважаючи на попередні рекомендації, природне та штучне 
освітлення в кімнатах для затриманих осіб є недостатнім для читання навіть у 
світлий час доби. 

Щодо включення до навчальних програм персоналу установ 
питань попередження катувань, жорстокого та нелюдського 
поводження з затриманими особами. 

       Упродовж року прикордонному відомству неодноразово 
наголошувалось на необхідності включення питань заборони і попередження 
катувань до навчальних матеріалів усіх категорій співробітників та 
працівників, які мають відношення до охорони або тримання затриманих 
осіб. Однак під час візитів монітори переконались, що у 50% відвіданих 
установ (6 із 10) питання заборони катувань не включені до програм 
підготовки персоналу, який залучається до роботи із затриманими особами. 
Адміністрація Держприкордонслужби протягом року також не надала 
Уповноваженому підтвердження того, що керівництво відомства вжило 
вичерпних заходів для вирішення цієї проблеми. 

Щодо дотримання прав та свобод осіб, яким було відмовлено у 
в’їзді в Україну. 

Протягом 2015 року Секретаріатом Уповноваженого продовжувалась 
робота з моніторингу дотримання прав і свобод осіб, яким було відмовлено у 
в’їзді в Україну. Для цього представники омбудсмана відвідали п’ять 
міжнародних аеропортів. 

Результати моніторингу підтвердили системні проблеми, від яких 
страждають тисячі людей у всіх без винятку українських міжнародних 
аеропортах, а саме: 

– відсутні умови для повноцінного тривалого (нічного) відпочинку 
непропущених осіб (немає ліжок, тому вони вимушені проводити весь час на 
залізних лавах в залах очікування); 

–  відсутність повноцінного харчування (гарячої їжі); 
–  у залах вильоту неможливо обміняти іноземну валюту на гривню, 

немає банкоматів та платіжних терміналів; 
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–  одразу після оголошення рішення про відмову у в’їзді в Україну такі 
особи потрапляють у інформаційну ізоляцію: будь-якої правової інформації у 
залах вильоту немає, а прикордонники не інформують непропущених в 
Україну іноземців про їх права, зокрема, про право на оскарження рішення про 
відмову у в’їзді, на отримання безоплатної правової допомоги, не роз’яснюють 
чинні процедури реалізації цих прав. 

Головною причиною є те, що національне законодавство України 
всупереч стандартам Конвенції про міжнародну цивільну авіацію не 
зобов’язує жодне відомство опікуватись умовами перебування в аеропорті та 
забезпечувати базові потреби осіб, яким відмовлено у в’їзді на територію 
держави. 

Саме тому, наприклад, на усі надані Державіаслужбі України 
рекомендації були отримані шаблонні відповіді: «наказом Мінінфраструктури 
від 30.11.2012 №735 (зареєстрований у Мін’юсті за №2219/22531 28.12.2012) не 
передбачено утримання в аеропорту осіб, яким відмовлено у в’їзді в Україну. 
Порушене питання не належить до компетенції Державіаслужби». 

Схожі відповіді надходили й від керівництва Державної прикордонної 
служби України. 

 
Щодо незаконного утримання непропущених осіб під вартою. 
Незважаючи на твердження керівництва прикордонного відомства 

держави про відсутність спеціальних місць утримання непропущених в 
Україну осіб до їх зворотного вильоту або виїзду у Харківському аеропорті та 
на головній залізничній станції «Київ-пасажирський» виявлено кімнати, де 
пасажири, яким відмовлено у в’їзді в Україну, знаходились до вибуття у 
зворотному напрямку під наглядом прикордонників. 

З огляду на те, що такі особи офіційно не є затриманими, утримання їх у 
таких кімнатах може розцінюватись, як незаконне позбавлення волі. 

До того, кімната на центральному залізничному вокзалі м. Києва не 
відповідає мінімальним стандартам належного поводження із затриманими 
особами у частині, що стосується освітлення, вентиляції, вільного доступу до 
питної води та прогулянок на свіжому повітрі. 

 
Рекомендації, надані за результатами моніторингових візитів до 

місць несвободи, що знаходяться у віданні Держприкордонслужби 
України, у 2015 році 

 
У сфері нормативно-правового регулювання: 
Державній прикордонній службі України: 
–  для нормативного врегулювання діяльності приміщень для 

розміщення непропущених осіб до їх повернення розглянути можливість 
внесення змін до відповідних нормативно-правових актів (наприклад, внести 
зміни до п. 19 Положення про пункти пропуску через державний кордон та 
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пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
18.08.2010 № 751, та до п. 16 Загальних вимог до облаштування пунктів 
пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.08.2002 № 1142); 

–  нормативно закріпити та запровадити механізм обов’язкового 
сприяння відповідними посадовцями зі складу зміни прикордонних нарядів в 
аеропорті особам, яким відмовлено у перетині державного кордону, у реалізації 
їх базових потреб; 

– спільно з Державною авіаційною службою України та адміністраціями 
міжнародних аеропортів внести зміни до чинних нормативно-правових актів, 
що гарантуватимуть іноземцям, яким відмовлено у в’їзді на територію України, 
право на доступ до правової допомоги та належні умови перебування в 
транзитних зонах міжнародних аеропортів. 

 
Щодо покращення поводження із особами, яким відмовлено у в’їзді в 

країну: 
Державній прикордонній службі України: 
– вжити заходів щодо забезпечення роздільного утримання чоловіків 

та жінок в спеціальних приміщеннях підрозділів охорони державного 
кордону; 

- невідкладно вирішити питання щодо демонтування приладів 
відеоспостереження у кімнатах для тримання затриманих осіб у 
спецприміщенні у Львівському аеропорті; 

– організувати обов’язкове доведення до осіб, яким відмовлено у 
в’їзді в країну, на зрозумілій їм мові інформації про існуючу в державі 
процедуру оскарження такого рішення; 

– у доступному місці в зоні, де непропущені особи очікують на 
зворотній рейс, розмістити зрозумілу для іноземців контактну інформацію 
про державні чи недержавні організації, які можуть невідкладно надати їм 
правову або соціальну допомогу; 

– включити до навчальних програм охоронців та медичних 
працівників питання попередження катувань, жорстокого та нелюдського 
поводження із затриманими особами. 

Державній авіаційній службі України: 
–  відповідно до міжнародних зобов’язань держави (п. 5.9.1 Додатка 9 

до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, рішення Європейського суду з 
прав людини від 25.06.1996 № 17/1995/523/609 «Амюур (Amuur) проти 
Франції») організувати на період очікування на зворотній рейс особам, яким 
відмовлено у в’їзді в Україну з причин, що не належать до компетенції 
авіакомпанії-перевізника: 

безкоштовне харчування; 
можливість нормального відпочинку, якщо особа очікує на зворотній рейс 

протягом тривалого (більше 4 годин) часу (не на стільцях); 
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можливість зв’язку з рідними, зовнішнім світом (наприклад за 
допомогою таксофону). 

 
Стан реалізації рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, наданих у 2015 році. 
У квітні 2015 року прикордонним відомством введено у дію нову 

Інструкцію про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) 
охорони державного кордону, де нормативно закріплено розроблені за участі 
працівників Секретаріату Уповноваженого стандарти і процедури, що значно 
підвищують захист затриманих осіб від катувань, жорстокого та інших видів 
неналежного поводження. 

Рекомендації, спрямовані на приведення умов тримання затриманих 
осіб в ПТТ (СП), були враховані та реалізовані, зокрема, під час будівництва 
нових місць тримання (в 2015 році на кордоні з ЄС прикордонниками було 
відкрито 5 спеціальних приміщень, що відповідають кращим міжнародним 
стандартам). 

Проте прикордонним відомством не було реалізовано жодної 
рекомендації стосовно захисту прав осіб, яким було відмовлено у в’їзді в 
Україну. 

Рекомендації Державній авіаційній службі України, спрямовані на 
покращення умов перебування та забезпечення недопущених осіб в залах 
очікування міжнародних аеропортів, частково виконані лише в аеропорті 
«Київ». 

 
6.2.5. Результати моніторингу установ Державної міграційної 

служби України 
 
Загальний опис місць несвободи, що належать до відання 

Державної міграційної служби України 
 

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини» моніторингу підлягають такі установи Державної 
міграційної служби України (далі – ДМСУ): 

–  пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 
які незаконно перебувають в Україні (далі – ПТПІ); 

–  пункти тимчасового розміщення біженців54 (далі – ПТРБ). 
У складі ДМС України обладнані та функціонують два ПТПІ та два ПТРБ, 

розраховані на одночасне утримання в них 693 осіб: 

                                           
54 З огляду на те, що відповідно до законодавства України шукачі притулку, які проживають у пунктах тимчасового 
розміщення біженців, не обмежені державою у своєму праві вибору проживати чи не проживати у таких пунктах, а також 
можуть за власним бажанням виходити за їх межі та повертатися, НПМ не вважає ПТРБ місцем не свободи в повному 
розумінні факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження та покарання. 
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–  Волинський ПТПІ (передбачено утримання 165 осіб); 
–  Чернігівський ПТПІ (передбачено утримання 208 осіб); 
–  ПТРБ у м. Одеса (передбачено утримання 200 осіб); 
–  ПТРБ в Закарпатській області (передбачено утримання 120 осіб). 
За офіційною інформацією міграційного відомства держави упродовж 

2015 року у зазначених пунктах перебувало 761 іноземців та осіб без 
громадянства. З них: 312 осіб – у Волинському ПТПІ, 218 – у Чернігівському 

ПТПІ, 135 осіб – ПТРБ у м. Одеса, 96 осіб – ПТРБ в Закарпатській області 55. 
У 2015 році регіональним координатором з взаємодії з громадськістю у 

Закарпатській області було здійснено моніторинговий візит до ПТРБ, що 
розташований на території області у м. Перечин. 

 
Основні проблеми, що можуть кваліфікуватися як прояви 

неналежного поводження, виявлені у ПТРБ у Закарпатській області в 2015 
році. 

Не реалізовано право на рівний доступ осіб з інвалідністю  до 
будинків та інших об’єктів. 

Вхід до будівлі ПТРБ не пристосований для користування людьми з 
обмеженими можливостями (відсутні пандуси, поручні тощо). 

Порушення права дітей на дозвілля та відпочинок. 
Не дотримуються повною мірою вимоги Конвенції ООН про права 

дитини, зокрема щодо права на відпочинок, дозвілля та особистий розвиток. 
Зокрема, на території ПТРБ немає ігрового майданчика для дітей. 

 
Незабезпечення належним харчуванням 

Існуючий порядок постачання продуктів харчування іноземцям, які 
проживають в ПТРБ, не задовольняє їх життєвих потреб. Керівництво пункту 
один раз на місяць видає шукачам притулку продуктові пакети (у тому числі 
свіжі або свіжоморожені м’ясо-молочні продукти та овочі), але холодильники 
для їх зберігання відсутні. Існуючі норми забезпечення іноземців продуктами 
харчування не враховують особливості національної кухні африканських та 
арабських країн, тому деякі іноземці харчуються переважно рисом. 

 
Незабезпечення права на соціальний захист 
Одним із найактуальніших питань у сфері забезпечення прав біженців та 

осіб, які потребують додаткового захисту, є їх соціальна адаптація в країні 
перебування. Згідно з національним законодавством іноземці, які перебувають 
на території України та потребують додаткового захисту, мають рівні з 
громадянами України права на освіту та соціальний захист. 

                                           
55 Лист Державної міграційної служби України від 27.01.2016 № 8-497/1-16 
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Згідно з національним законодавством центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, 
забезпечує надання у разі можливості особам, стосовно яких прийнято рішення 
про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання їх 
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, грошової допомоги, 
пенсії, інших видів соціального забезпечення та грошової допомоги особам, 
яким надано тимчасовий захист (п.3 ст.29 Закону України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»). 

Так, зі слів громадянки Сьєрра-Леоне, яка перебувала в ПТРБ разом з 8- 
місячною дитиною, жоден соціальний працівник чи спеціаліст по роботі з 
іноземцями пункту не допоміг оформити їй документи для отримання 
допомоги по народженню дитини, на яку вона має право відповідно до Закону 
України «Про соціальну допомогу сім’ям з дітьми». Документи були складені та 
спрямовані до територіального органу соціального захисту лише після 
втручання регіонального координатора Уповноваженого. 

 
Рекомендації, надані Державній міграційній службі України у 2015 р. 

 
1. Для реалізації прав інвалідів та інших осіб з обмеженими 

можливостями, закріплених Конституцією України, законами України та 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, адаптувати (пристосувати) будівлю ПТРБ, житлові кімнати та 
приміщення загального користування до їх потреб (обладнати вхід до будівлі 
пандусом та поручнями, прибрати пороги на вході до кімнат тощо). 

2. Обладнати на території пункту ігровий майданчик для дітей. 
3. Організувати регулярне постачання мешканцям пункту свіжих 

продуктів та належні умови їх зберігання. 
4. Організувати проведення заходів, спрямованих на підвищення 

правової культури іноземців (обізнаності у своїх правах та обов’язках), для їх 
успішної соціальної адаптації в Україні. 

 
Стан виконання рекомендацій Уповноваженого Державною 

міграційною службою України у 2015 році. 
 
За офіційною інформацією, отриманою від Державної міграційної 

служби України, реалізовано усі рекомендації, що булі надані за підсумками 
візиту до Закарпатського ПТРБ, зокрема: 

–  з міграційним відомством розроблено проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 додатка до постанови 
Кабінету Міністрів України від 01.01.2014 №65 «Про економію державних 
коштів та недопущення втрат бюджету», прийняття якої надасть можливість 
провести в ПТРБ ремонтні роботи, придбати необхідне обладнання, в т.ч. для 
задоволення потреб дітей, в частині облаштування місць дозвілля; 
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–  два житлові корпуси з трьох пристосовані для проживання осіб з 
інвалідністю; 

–  продуктові набори видаються два рази на місяць. Для зберігання 
продуктів у кімнатах для приготування їжі встановлено 6 холодильників; 

–  15.09.2015 року до Перечинського районного сектора ГУ ДМСУ в 
Закарпатській області подані документи щодо набуття громадянства України її 
сином громадянки Сьєра-Леоне Фофанах Ассіату. Після проходження 
процедури набуття громадянства України дитиною вказана громадянка Сьєра-
Леоне зможе звернутись до органу соціального захисту населення для 
отримання грошової допомоги на дитину; 

–  згідно з розпорядженням голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 25.03.2013 №92 реалізується регіональний план заходів щодо 
інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство на період до 2020 року; 

–  головним управлінням юстиції у Закарпатській області згідно із 
Планом організації заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 
культури біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на 2015 рік 
створено мережу громадських приймалень, у місцевих засобах масової 
інформації та на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади 
надається інформація щодо прав та інтересів біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, з питань освіти, праці, медичного, соціального, 
пенсійного забезпечення, надання безоплатної правової допомоги. 

 
6.2.6. Результати моніторингу установ Державної судової 

адміністрації України 
 
Загальний опис місць несвободи, що належать до відання 

Державної судової адміністрації України 
Відповідно до пункту 8 статті 13 Закону України та статті 191 «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Уповноважений та її 
представники відвідують без попереднього повідомлення про час і мету 
відвідування: 

–  приміщення (кімнати) для тримання підсудних (засуджених) у судах. 
 

За офіційною статистикою Державної судової адміністрації України (далі 
– ДСА України) у 2015 році на території, підконтрольній органам державної 
влади, діяли 25 апеляційних судів та 587 місцевих судів загальної юрисдикції. 
Приміщення для тримання підсудних (засуджених) облаштовані та 
використовуються у 24 апеляційних судах (крім апеляційного суду Луганської 
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області) та у 399 загальних місцевих судах (68% від загальної кількості 
місцевих судів)56. 

Представники Секретаріату Уповноваженого спільно з громадськими 
моніторами протягом 2015 року відвідали 2 апеляційних суди та 12 місцевих 
судів загальної юрисдикції, а саме: 

загальні апеляційні суди Чернівецької та Чернігівської областей; 
Солом’янський районний суд м. Києва; 
Жовтневий та Приморський районні суди м. Маріуполя; 
Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області; 
Ірпінський міський суд Київської області; 
Чугуївський міський суд Харківської області; 
Першотравневий та Шевченківський районні суди м. Чернівці; 
Індустріальний, Жовтневий, Ленінський та Амур-Нижньодніпровський 

районні суди м. Дніпропетровська. 
Також з метою реалізації функції національного превентивного 

механізму три місцевих суди були відвідані регіональними представниками 
Уповноваженого в Дніпропетровській та Черкаській областях 
(Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області; Городищенський 
районний та Смілянський міськрайонний суди Черкаської області).  

 
Типові порушення прав осіб, виявлені під час моніторингових 

візитів до загальних апеляційних та місцевих судів. 
 
Захист від катування, жорстокого, нелюдського та такого, що 

принижує гідність, видів поводження. 
Однією з головних передумов жорстокого та нелюдського поводження 

залишились неналежні умови утримання підсудних (засуджених) у 
призначених для цього приміщеннях. Більшість приміщень для тримання 
підсудних (засуджених) в судах, що були відвідані, не відповідають 
мінімальним міжнародним стандартам утримання в частині, що стосується 

норми площі на одну особу, освітлення, доступу до свіжого повітря 57.  
З’ясовано випадки тримання підсудних (засуджених) у неналежних 

умовах та непристосованих для цього приміщеннях.  
Так, 7 серпня 2015 року в Ірпінському міському суді Київської області 

моніторингова група Уповноваженого побачила, що доставлені з СІЗО особи 
утримуються під сходовим маршем в антисанітарних умовах без доступу 
свіжого повітря. 

                                           
56 Лист заступника Голови Державної судової адміністрації України на ім’я Представника Уповноваженого-керівника 
Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого від 29.01.2016 № 
14-672/16 
57 Площа одиночних камер у Жовтневому районному суді м. Кривий Ріг 1,4 м2; у Городищенському районному суді 
Черкаської області – 0,8 м2; Солом’янському районному суді м. Києва – 1,6 м2 
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Охоронці місцевого відділку внутрішніх справ та керівник суду 
пояснили, що таке рішення було прийнято з «гуманних» мотивів, щоб підсудні 
«не страждали в автозаку». Водночас поряд з будинком суду розташовано 
відділ внутрішніх справ з камерами, повністю пристосованими для утримання 
людей в гідних умовах. 

В багатьох судах підсудні (засуджені) перебувають під час судових 
засідань у металевих клітках.  

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях визнає, що утримання 
підсудних в металевих клітках в залах судових засідань під час слухання справ, 
якщо це не обґрунтовано необхідністю забезпечення безпеки життю і здоров’ю 
інших учасників судового засідання, визнається жорстоким поводженням 58. 

В Україні процес заміни металевих кліток на прозорі сучасні 
загородження триває з 2012 року. За цей час за офіційними даними Державної 
судової адміністрації України проведено заміну 229 існуючих стаціонарних 
металевих загороджень на загородження зі спеціального захисного скла (в 
апеляційних судах – 23 загородження, в місцевих загальних судах – 206). 

Проте, досвід моніторингу судів у 2015 році показує, що у більшості з 
них в залах залишаються металеві клітки. 

На жаль необхідно констатувати, що процес заміни металевих кліток на 
прозорі огородження державою відтерміновується. Так, 11 червня 2015 року 
Міністерство юстиції України за № 698/27143 зареєструвало наказ МВС 
України, Мін’юсту України, Верховного суду України, Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової 
адміністрації України, Генеральної прокуратури України, яким дозволяється 
використання стаціонарних металевих загороджень «до повної їх заміни 
загородженням зі скла чи органічного скла»59. 

Щодо харчування підсудних (засуджених) під час їх знаходження у 
приміщеннях для  підсудних (засуджених) в судах. 

Протягом року під час спілкування з підсудними у судах та опитування 
вартових, які їх доставляють, були отримані численні свідчення про те, що 
адміністрація установ попереднього ув’язнення не видає продукти харчування 
на заміну гарячої їжі особам, які вибувають до судів для участі у слуханні 
справи. 

Освітлення в камерах приміщень для підсудних (засуджених) 
багатьох судів не дозволяє нормально читати. 

Як наслідок, підсудні фактично позбавлені можливості 
ознайомлюватися із матеріалами справи, які зазвичай вони отримують 
безпосередньо перед початком судового засідання. 

                                           
58 Справи «Луценко проти України», «Рамішвілі і Кохредідзе проти Грузії», «Свинаренко і Сляднєв проти Росії» 
59 пункт 4 наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного суду України, Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, 
Генеральної прокуратури України від 25.05.2015 № 613/785/5/30/29/67/68 
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У багатьох судах приміщення для тримання підсудних (засуджених) 
перенасичені тютюновим димом, знаходяться в антисанітарному стані. 

 
До інших типових проблем слід віднести: 

–  позбавлення права підсудного (засудженого) на 
конфіденційне спілкування з адвокатом. 

Спілкування із захисником відбувається тільки в залі суду в присутності 
вартового та учасників судового засідання. Окремих кімнат в судах немає, до 
приміщень для тримання підсудних (засуджених) адвокати не допускаються. 

–  відсутність належних умов для участі у судовому засіданні 
людей з інвалідністю. 

Немає пандусів, поручнів, не прибрані пороги на входах до залів 
судових засідань тощо. 

 

Рекомендації, надані за результатами моніторингових візитів у 
2015 році. 

 
У сфері нормативно-правового регулювання. 
Внести зміни до Державних будівельних норм України (Будинки і 

споруди. Суди. ДБН В.2.2-26:2010), якими передбачити: 
норму площі не менше 4м2 та об’єму повітря не менше 9м3 на одну особу 

в приміщеннях для обвинувачених (підсудних/засуджених); 
облаштування в судах кімнат для конфіденційного спілкування 

обвинувачених (підсудних/засуджених) з адвокатом; 
технічні вимоги до природного та штучного освітлення в приміщеннях 

для обвинувачених (підсудних/засуджених), достатнього для читання 
матеріалів справи (документів) особами, які в них знаходяться; 

облаштування місць для паління обвинувачених 
(підсудних/засуджених). 

 
З питань покращення умов тримання підсудних (засуджених)у 

судах.  
Протягом року керівництву Державної судової адміністрації України 

надавались рекомендації щодо покращення санітарно-гігієнічного стану 
приміщень для тримання підсудних (засуджених) у судах, забезпечення 
належного освітлення, ефективної вентиляції тощо. 

 
Стан реалізації рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, наданих у 2015 році 
 

Протягом року на виконання рекомендацій, наданих під час 
моніторингових візитів, Державною судовою адміністрацією України та її 
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територіальними органами вживались заходи, що не потребують суттєвих 
фінансових витрат, зокрема: 

– проведено косметичні ремонти приміщень для тримання підсудних 
(засуджених); 

– суди забезпечені бактерицидними лампами для дезінфекції повітря у 
камерах та залах судових засідань; 

– доукомплектовані ліками медичні аптечки; 
– виконувалися дрібні ремонти або заміна меблів; 
– з метою забезпечення дистанційної участі людей з особливими 

потребами у судових засіданнях частково введено в експлуатацію в місцевих 
та апеляційних судах загальної юрисдикції стаціонарні системи інтернет-
зв’язку. 

Проте рекомендації, спрямовані на удосконалення нормативно-правової 
бази, та ті, реалізація яких потребує фінансових витрат (наприклад, 
облаштування в судах окремих приміщень для конфіденційного спілкування з 
адвокатом), не реалізовані. 

 

6.2.7. Результати моніторингу закладів Міністерства освіти і 
науки України 

Загальний опис місць несвободи, що належать до відання 
Міністерства освіти і науки України 

До закладів системи освіти, що підлягають моніторингу працівниками 
національного превентивного механізму, належать: 

– загальноосвітні школи-інтернати – 103 заклади; 
– спеціальні загальноосвітні школи-інтернати -233 заклади; 
– навчально-реабілітаційні центри – 57; 
– загальноосвітні санаторні школи-інтернати – 57; 
– дитячі будинки – 42 (1 знаходиться на стадії ліквідації); 
– загальноосвітні школи соціальної реабілітації – 1; 
– вищі училища фізичної культури – 4; 
– заклади з посиленим вивченням окремих предметів та профільного 

спрямування – 77. 
Усього у 575 інтернатних установах державної та комунальної власності 

форм власності на початок 2015-2016 навчального року навчалося та 
проживало 90 253 учнів та дітей дошкільного віку. З них 6 693 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Упродовж 2015 року працівники Департаменту НПМ відвідали 40 
закладів системи освіти, серед яких: 
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25 – спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 
9 – загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 
4 – санаторні загальноосвітні школи-інтернати; 
2 – дитячих будинки. 
На території проведення антитерористичної операції відвідані 14 

закладів системи освіти. 
Під час моніторингових візитів вивчались умови перебування, навчання 

й виховання дітей у зазначених закладах. 
Зокрема, встановлено, що в спеціальних загальноосвітніх школах-

інтернатах (навчально-реабілітаційні центри, навчально-виховні комплекси) 
створені відповідні умови для проживання дітей. 

Вихованці забезпечуються п’ятиразовим раціональним харчуванням та 
відповідним сезонним одягом. Реалізується їхнє право на відповідний рівень 
освіти та реабілітаційних послуг. Так, навчальні заклади для дітей з фізичними 
та (або) психічними вадами розвитку забезпечені кваліфікованим персоналом, 
в тому числі, педагогами-дефектологами. Для дітей з інвалідністю розроблені 
індивідуальні програми навчання і реабілітації. У класних колективах 
проводиться соціометрична робота, надаються рекомендації педагогам і 
батькам. 

У навчальних закладах проводяться змістовні виховні заходи, у тому 
числі із залученням волонтерів. Учні беруть активну участь в культурно-
масових та спортивних заходах різного рівня. 

Моніторингові візити дали підстави для висновків про позитивні 
зрушення у системі спеціальної освіти, які полягають у перепрофілюванні 
спеціальних шкіл в навчально-реабілітаційні центри. Це, безперечно, 
позитивно впливатиме на ефективність процесу реабілітації дітей зі 
складними вадами розвитку, надасть можливість для раннього втручання в 
розвиток таких дітей і зменшенню кількості дітей з інвалідністю. 

Проблеми і недоліки, виявлені під час моніторингових візитів до 
установ системи освіти 

Проблеми у сфері забезпечення права на життя та безпеку 

Візити до інтернатів Донецької та Луганської області на початку року 
виявили відсутність в деяких закладах спеціально обладнаних місць для 
укриття від потенційної небезпеки, пов’язаної з проведенням 
антитерористичної операції. Зокрема, не облаштовано було такі місця у 
Маріупольській загальноосвітній санаторній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 11 
та Маріупольських спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах І-ІІ 
ступенів № 21, 37 Донецької обласної ради. 

Проблеми деінституалізації інтернатаної системи 
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Інтернатна система навчальних закладів потребує реорганізації з метою 
забезпечення якнайкращих інтересів дитини. Адже наразі загальноосвітні 
школи-інтернати, які створювались як заклади для дітей-сиріт, фактично 
виконують функції соціальної підтримки малозабезпечених сімей. Так, у 
Маріупольській загальноосвітній школі-інтернаті №2 навчалось лише двоє 
дітей, які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування. При 
цьому, дітям призначено опікунів, відтак вони мали б жити в їх сім’ях і 
відвідувати звичайну загальноосвітню школу. Як і решта з 155 дітей цього 
інтернату – з малозабезпечених сімей міста. Проживаючи в інтернаті, діти 
мають багато обмежень, утім найголовніше – позбавляються права на 
виховання в сім’ї. Які б кваліфіковані педагоги не працювали б в інтернатах, які 
б умови не створювались, однак у держави має бути безперечний пріоритет 
сімейного виховання. Кошти, які спрямовуються на функціонування 
інтернатної системи, мають бути спрямовані на підтримку малозабезпечених 
сімей і служб, які б надавали належну допомогу сім’ям, які опинились в 
складних життєвих обставинах. 

Моніторингові візити до спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
виявили системну проблему перебування в інтернатах частини дітей, які б 
мали навчатися в інших закладах. Однак фахову оцінку правомірності навчання 
кожної дитини мають дати спеціалісти. 

Моніторинг санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів дає підстави 
для висновків про необхідність оптимізації мережі таких закладів, адже 
частина з них не виконує своїх функцій. В ході моніторингу були виявлені 
інтернати, в яких навчаються діти, які проживають поруч, а не діти, які 
потребують санаторного лікування. Зокрема, в Миколаївській санаторній 
школі-інтернаті мали б навчатися діти, які мають захворювання на сколіоз, зі 
всієї області. Натомість переважна більшість дітей – з навколишніх 
центральних районів обласного центру. 

Процес деінститулізації спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
має супроводжуватись створенням системи раннього втручання, яка б мала 
забезпечувати належний рівень розвитку інклюзивної освіти та 
реабілітаційних послуг для всіх дітей з особливими потребами, особливо в 
сільській місцевості. 

У зв’язку з впровадженням в Україні інклюзивної освіти частина дітей з 
інвалідністю навчаються або можуть навчатися в загальноосвітніх навчальних 
закладах. Як відмічають педагоги в усіх навчальних закладах, збільшується 
кількість дітей із складними вадами розвитку. Але педагоги, які працюють з 
такими дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах, не мають спеціальної 
підготовки, школи не забезпечені відповідною матеріально-технічною базою. 
Ці аспекти має врахувати робоча група з реформи інституалізованого догляду і 
виховання дітей, яка створена відповідно до розпорядження Президента 
України від 26 грудня 2015 р. №818.  
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В Україні розпочався процес перепрофілювання спеціальних шкіл у 
навчально-реабілітаційні центри, збільшилося навантаження на практичних 
психологів та фахівців з відновлювально-реабілітаційної роботи. В основному – 
за рахунок відкриття дошкільних груп та груп денного перебування дітей. 
Водночас, штатні розписи навчально-реабілітаційних центрів не затверджені, 
тому не передбачені додаткові ставки практичного психолога та фахівців 
відповідного профілю для здійснення психолого-педагогічної корекції та 
медичної реабілітації вихованців центрів та дітей, яким надаються такі 
послуги без проживання в закладі. Це негативно впливає на якість надання 
реабілітаційних послуг вихованцям шкіл-інтернатів. 

Проблеми забезпечення прав дітей з інвалідністю та складними 
вадами розвитку 

Майже в кожному навчальному закладі є діти зі складними вадами 
розвитку, ускладненими затримкою психічного розвитку. У зв’язку з цим не 
вистачає підручників саме для таких дітей, тобто підручників для учнів 
допоміжної школи. Педагоги спеціальних шкіл-інтернатів та навчально-
реабілітаційних центрів повідомляли про потребу у перевиданні підручників 
для допоміжної школи для учнів всіх класів. 

Також було встановлено відсутність навчальних програм для дітей із 
складними вадами розвитку. Зокрема, лише для учнів 1-4 класів розроблена 
програма для дітей з вадами слуху, ускладнених затримкою розумового 
розвитку. 

Не менш гострою проблемою залишається проходження зовнішнього 
незалежного тестування дітьми з інвалідністю. Педагоги наводили приклади 
прогалин при проведенні тестування, які призводять до дискримінації, 
зокрема: для прочитання тестових завдань дітям з вадами зору не надавався 
додатковий час; не вистачає додаткового освітлення; діти з вадами слуху 
потребують присутності при тестуванні сурдоперекладача. Не менш 
актуальною потребою є спрощення формулювань завдань та їх адаптація. 

Не у всіх інтернатах створено безбар’єрний простір. Так, наприклад, 
будівлі Харківської спеціальної школи-інтернат № 6 І-ІІІ ступенів не були 
обладнані пандусами. 

Запровадження цих та інших необхідних змін становитиме розумне 
пристосування, яке вимагається Конвенцією ООН про права інвалідів. 

Проблеми забезпечення соціальних прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

Відповідно до частини 7 статті 8 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» (далі – Закон) випускники навчальних 
закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
забезпечуються за рахунок навчального закладу або відповідної установи у 
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порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, окрім одягу і взуття, 
одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше шести прожиткових 
мінімумів для осіб відповідного віку. 

При реалізації цієї статті в закладах використовують норми постанови 
Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального 
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування» від 05.04.1994 р. № 226 (далі – Постанова), яка 
встановлює обмеження (підпункт 4 пункту 13) – отримання цієї допомоги за 
умови працевлаштування вихованців. Постанова звужує норми Закону та 
містить ознаки дискримінації дітей із складними вадами розвитку, які після 
закінчення навчальних закладів мають проблеми з подальшим навчанням або 
працевлаштуванням. У зв’язку із протиріччями, що виникають у цьому питанні, 
виникають численні позови прокуратури до Департаментів освіти та науки в 
різних областях України. 

Пункт 3.2. наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження норм 
матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» 
від 17.11.2003 р. № 763 передбачає, що щорічні кошти на особистісні витрати 
вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
що перебувають у дитячих будинках та школах-інтернатах на повному 
державному утриманні, становлять не менше 1,5 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян. Керуючись цією нормою, в деяких інтернатах виплачували 
кишенькові кошти в мінімальному розмірі – 2.50 грн у місяць, тоді як в інших 
закладах навіть у межах одного району такі виплати становили до 150 грн на 
місяць. Однак, у Миколаївській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів 
№ 5 кишенькові гроші з грудня 2014 року дітям на руки не видавались взагалі. 
До того ж закупівля одягу відбувається без участі дитини. 

Порушення права на захист від неналежного поводження 

Під час бесід з вихованцями Великополовецької спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної 
корекції Київської обласної ради монітори з’ясували, що в закладі досить 
поширеними є випадки образливого ставлення старшокласників до учнів 
молодших класів. Старшокласники не змогли пояснити такого стилю 
поведінки, що, на думку моніторів, свідчить про необхідність підвищення рівня 
виховної роботи у зазначеному закладі. 

Порушення права на доступ до питної води 

У Мостищенській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ 
ступенів Київської обласної ради та Теребовлянському навчально-виховному 
комплексі для дітей з вадами слуху Тернопільської обласної ради у спальних 
приміщеннях були відсутні ємкості з питною водою. Вихованці вживали 
водопровідну воду. 
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Не працювали питні фонтанчики у Шосткінській школі-інтернаті. У 
Чернігівській загальноосвітній школі-інтернат ім. Коцюбинського 
моніторингова група не виявила в жодних приміщеннях, включно з 
тренажерними та спортивними залами, ємностей з питною водою. Діти 
вживали воду з-під кранів та скаржилися на її якість. 

Порушення права на приватність та особистий простір 

       У всіх навчальних закладах в окремих спальних приміщеннях були 
ліжка, що розташовані впритул. У Краснолиманській спеціальній 
загальноосвітній школі-інтернат № 34 Донецької області найбільшою 
проблемою була відсутність особистого простору та мінімальних умов для 
забезпечення приватності кожної дитини: у спальних кімнатах облаштовано 
від 10 спальних місць. Діти практично не тримали в тумбочках особисті речі, 
які знаходились у зачинених приміщеннях. Діти мали доступ до них лише з 
дозволу вихователів і за умови перебування в закладі матеріально 
відповідальної особи, у якої були ключі від цих приміщень. 

У Миколаївській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 5 
впродовж дня діти не мали вільного доступу до спальних приміщень. З цієї 
причини вони змушені зберігати практично всі особисті речі в класних 
кімнатах. 

Порушення права на відпочинок, доступ до свіжого повітря 

У Мостищенській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат діти 
проводили дуже мало часу в ігрових кімнатах й лише з дозволу вихователів. Ці 
кімнати майже весь час були зачинені і відкривалися лише для індивідуальних 
та групових занять. Іграшки скоріше виконували роль інтер’єру, бо, за словами 
чергового вихователя, вони коштують грошей. 

На території Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ 
ступенів № 5 є кілька спортивних та ігрових майданчиків, але для дітей 
молодшої школи та дошкільного навчального закладу немає облаштованого 
тіньовим навісом майданчика для рухливих ігор та відпочинку. Крім 
спортивних змагань та тренувань, відсутні дозвіллєві заняття та розваги, 

У Харківській спеціальній школі-інтернаті №6 І-ІІІ ступенів Харківської 
обласної ради не обладнаний спортивний майданчик для старших учнів, що 
практично позбавило їх можливості займатися спортом на відкритому повітрі. 
Учні старшої та середньої школи Теребовлянського навчально-виховного 
комплексу недостатньо часу проводили на свіжому повітрі у осінньо-зимовий 
період. 

Порушення права на особисту безпеку та захист 

На території Великополовецької спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернат Київської обласної ради знаходиться напівзруйнована 
багатоповерхова будівля старої школи, до якої є доступ вихованців, що 
становить потенційну загрозу їхньому життю та здоров’ю. У Розбишівській 
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спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів Полтавської обласної 
ради потребувало оновлення асфальтове покриття на ділянках між 
навчальним корпусом, харчоблоком, спальними приміщеннями та медичним 
пунктом. Зважаючи на відсутність зовнішнього освітлення території школи-
інтернату, незадовільний стан покриття на час візиту становив загрозу для 
здоров’я дітей, які проживали в установі. 

Право на належні умови проживання 

У Миколаївській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів № 5 
душова кімната була лише на першому поверсі спального корпусу. 

У Розбишівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ 
ступенів Полтавської обласної ради у спальних кімнатах площею 24 кв. м. були 
розміщені по 7 ліжок, а в менших кімнатах (14 кв. м.) – по 4 ліжка. Фактично, 
розмір житлової площі становив 3 кв. м. на 1 дитину, при нормі 6 кв. м. У 
спальних кімнатах для старших хлопчиків деякі ліжка були розміщені впритул 
одне до одного. У закладі відсутні кімнати гігієни для дівчаток. Гігієнічні 
душові не мали шторок, а між клозетними чашами були відсутні перегородки. 
Жодна кабінка у вбиральні не мала дверей. 

У приміщенні Мостищенської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІ ступенів Київської обласної ради, призначеному для 
самообслуговування, був облаштований склад для техніки та обладнання, що 
вийшло із вжитку. Водночас, відсутнє інше приміщення, де б вихованці могли 
прати та сушити білизну і особисті речі. У душовій кімнаті для хлопців відсутні 
насадки на душові шланги. Із розмов з вихованцями з’ясовано, що молодші 
школярі часто вдягали непрасовані речі, що може розцінюватися як неналежне 
виконання вихователями закладу своїх обов’язків. У Тернопільській 
спеціальній школі-інтернаті монітори виявили відсутність насадок на душових 
шлангах в санітарних кімнатах, у деяких спальних приміщеннях для хлопців не 
включалося світло, не вистачало лампочок у плафонах. 

У Теребовлянському навчально-реабілітаційному комплексі у 
санітарних кімнатах був стійкий неприємний запах. 

Неналежна організація освітнього процесу 

Виявлено порушення права дітей на спеціальну освіту. Так, у 
Великополовецькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів 
інтенсивної педагогічної корекції Київської обласної ради не проводилися 
протягом першої чверті корекційні заняття з розвитку дітей в 4 класі (3 години 
на тиждень має проводити директор, однак протягом вересня-листопада 
заняття не проводилися, керівник закладу пояснила це адміністративною 
зайнятістю). 

Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат ім. Коцюбинського згідно 
зі Статутом є загальноосвітнім навчальним закладом, що забезпечує загальну 
середню освіту. Під час спілкування адміністрація наголошувала, що вказаний 
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навчальний заклад розрахований на дітей із сімей, що опинилися у складних 
життєвих обставинах. Однак, фактично заклад виявився інтернатною 
установою спортивного профілю (спеціалізація – футбол, бокс та важка 
атлетика) для дітей різних регіонів України. У зв’язку з перепрофілюванням 
необхідно внести зміни до Статуту школи-інтернату. 

Право на охорону здоров’я та реабілітацію 

Медична частина Мостищенської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернат І-ІІ ступенів Київської обласної ради обладнана масажним 
обладнанням, але воно не використовувалось через відсутність фахівця з 
відповідною підготовкою. 

У Боярській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат створено 
умови для повноцінної реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення 
зору. Адміністрацією закладу залучено спонсорів та благодійників для 
створення кабінету для реабілітації вихованців. Але реальне надання послуг 
вихованцям поставлене під сумнів, оскільки під час моніторингового візиту 
(відбувався у листопаді) у журналі були записи про проведені корекційні 
заняття з дітьми у грудні 2015 року. 

 

Стан виконання рекомендацій Уповноваженого, наданих протягом 
2015 року Міністерству освіти і науки України 

Слід зазначити, що адміністрацією деяких закладів виявлені моніторами 
порушення були усунені ще під час моніторингового візиту. Так, до закінчення 
візиту до Тернопільської спеціальної школи-інтернату були поставлені 
додаткові ємності з водою, замінені насадки на душових шлангах, замінений 
пошкоджений посуд на харчоблоці 

Згідно з інформацією Міністерства освіти і науки України, на виконання 
рекомендацій Уповноваженого було вжито наступні заходи: 

у Маріупольській загальноосвітній санаторній школі-інтернат І-ІІ 
ступенів № 11 Донецької обласної ради: 

–  у двох сховищах від артобстрілів, кожен по 130 м2 в лівому та 
правому крилі підвального приміщення, облаштовано туалет та забезпечено 
підведення технічної води (подається через мережу водопостачання). 
Забезпечено запас бутильованої води, природню вентиляцію, переносні ліхтарі 
на кожний клас; 

–  забезпечено запаси піску масою 200 кг; 

–  у сховищах облаштовано 310 посадкових місць; 
–   розроблено інструкцію із зазначенням відповідальних за 

організацію евакуації в сховища та збереження ключів, плани-евакуації; 
–  затверджено інструкції про поведінку під час повітряної небезпеки, 

враження мінами і вибухонебезпечними предметами; 
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–  укомплектовані медичні аптечки зі вкладеними інструкціями. 
у Маріупольській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ 

ступенів № 21, 37 Донецької обласної ради 

– облаштовано підвальні приміщення для укриття дітей від потенційної 
небезпеки; 

у спеціальних школах-інтернатах Тернопільської області: 
–  керівниками закладів вжито заходів щодо дотримання норм 

розміщення ліжок в спальних кімнатах; 
–  обговорено на виробничих нарадах питання дотримання режиму дня 

в частині перебування вихованців на свіжому повітрі не менш ніж 2-3 години з 
урахуванням їх віку та індивідуальних особливостей. 

у КЗ «Мостищенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ 
ступенів»: 

– вихованці інтернатного закладу мають вільний доступ до ігрової 
кімнати; 

– спальні кімнати забезпечені ємностями з питною водою та питними 
склянками у необхідній кількості; 

– усі душові кімнати обладнано насадками для розсіювання води та 
підставками для мила, гачками для рушників; 

– застарілу техніку, яка зберігалася в санітарній кімнаті, перенесено до 
складський приміщень. 

у Білоцерківській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ 
ступенів: 

–  забезпечено питний режим; 
–  знято грати з вікон, заґратованими залишаються вікна 

адміністративно-господарських приміщень першого поверху, де зберігаються 
матеріальні цінності; 

–  встановлено 118 метало-пластикових вікон (70 % від потреби); 
– зроблено ремонт в трьох спальнях, відремонтовано спортивну залу, 

коридор третього поверху навчального корпусу; 
– облаштовано кімнату для відпочинку та дозвілля дітей; 

– вирішено проблему з забезпеченням закладу підручниками та 
навчально-методичними посібниками згідно з переліком, рекомендованим 
МОН України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладах. Для забезпечення навчального процесу заклад отримав нові 
підручники для вихованців підготовчої групи та учнів 1-6 класів. 

у Новоайдаровській обласній санаторній загальноосвітній школі-
інтернаті: 
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– створено умови для проведення лікувально-реабілітаційних заходів: 
масажу, ЛФК, дихальної інгаляції в соляній кімнаті, фізіотерапевтичних 
процедур; 

–  складено індивідуальні плани оздоровлення для кожної дитини, 
згідно з якими проводяться оздоровчі процедури; 

школа-інтернат забезпечена ліками і необхідним медичним 
обладнанням відповідно до потреб. 

у Чернівецькій спеціальній школі-інтернаті № 2: 
–  проведено поточний ремонт шести дитячих спалень із встановленням 

метало пластикових вікон; 
– придбано обладнання для організації навчально-виховного процесу 

(мультимедійний проектор, кольоровий принтер, ламінатор); 
–   доукомплектовано спортивну залу та майданчик, шкільні майстерні 

для занять з допрофесійної підготовки), усі спальні додатковими сучасними 
меблями, естетично оформлено приміщення з урахуванням пропозицій дітей; 

–  замінено двері у вбиральнях та облаштовано тротуарною бруківкою 
частину шкільного подвір’я; 

–  зроблено бінауральне слухопротезування шістьох вихованців закладу; 
–  підвищено рівень профорієнтаційної роботи із старшокласниками. 
у Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів 

Марії Покрови: 
–  відремонтовано фасад, для цього з обласного бюджету виділено 900,0 

тис. гривень; 
–  за спонсорські кошти придбано літній спортивний зал. 
у Хустській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради: 
– продовжено будівельні роботи з реконструкції шкільних майстерень, 

гаражу та складських приміщень під центр трудової та фізичної реабілітації. У 
2015 році освоєно 339,9 тис гривень. У зв’язку з різким зростанням цін на 
будівельні матеріали проведено корегування проектно-кошторисної 
документації, яка на теперішній час перебуває на експертизі. 

– для поточного ремонту приміщень школи-інтернату у 2015 році було 
використано 239,0 тис. грн. 

у Великополовецькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ 
ступенів: 

питання про випадки образливого ставлення старшокласників до учнів 
молодших класів розглянуто на засіданні педагогічної ради школи у грудні 
2015 року. Практичним психологом проведено круглий стіл «Як знайти 
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правильний підхід до дитини з девіантною поведінкою». В закладі проведено 
виховні години «Твори добро». До гурткової роботи залучено всіх дітей 
закладу. 

у Розбишівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті 
Полтавської області: 

–   у спальних кімнатах закладу ліжка розміщені відповідно до санітарно-
гігієничних вимог, гігієнічні кабінети та душові розмежовано шторками; 

– асфальтування покриття на ділянках між корпусами закладу 
заплановано на червень 2016 року. 

 

Реагування Міністерства освіти і науки України 

Міністерством освіти і науки з метою удосконалення системи 
підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до 
сучасних тенденцій розвитку середньої та дошкільної освіти рекомендовано 
вищим навчальним закладам та інститутам підвищення кваліфікації педагогів 
низку навчальних курсів щодо інклюзивної освіти. 

Для організації навчально-виховного процесу, задоволення соціальних 
та освітніх потреб дітей із складними порушеннями розвитку керівники 
спеціальних навчальних закладів, у тому числі навчально-реабілітаційних 
центрів, можуть вводити посади, не передбачені штатними нормативами для 
даного закладу, в межах фонду оплати праці. Відповідно, додаткові посади 
можуть уводиться рішенням місцевої влади за рахунок видатків місцевого 
бюджету. З урахуванням зазначеного, Міністерством підготовлено лист «Про 
організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми 
потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному 
році від 05.06.2015 № 1/9-280, у якому звернуто увагу керівників місцевих 
органів управління освітою, зокрема, й на необхідність вжиття заходів для 
реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами. 

Типові навчальні плани для 4-х класів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку, вводиться з 2016/2017 навчального року, друк 
підручників для учнів четвертих класів буде здійснено до початку наступного 
навчального року. 

З метою приведення у відповідність з чинним законодавством та у 
зв’язку із набуттям чинності нової редакції Порядку проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, Українським центром 
оцінювання якості спільно з Міністерством охорони здоров’я розроблено 
проект спільного наказу «Деякі питання участі осіб з особливими потребами в 
зовнішньому незалежному оцінюванні». Проектом наказу передбачено 
затвердження низки документів, якими будуть врегульовані питання, 
пов’язані з організацією ЗНО для осіб з особливими потребами. На даний час 
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триває процедура погодження наказу із заінтересованими органами 
виконавчої влади та громадськими організаціями. 9 грудня 2015 року у 
Міністерстві освіти і науки України відбулося засідання круглого столу на тему 
«Підготовка та проведення ЗНО для осіб з особливими потребами» за участю 
неурядових організацій. 

 
6.2.7. Результати моніторингу закладів системи охорони здоров’я 

Загальна характеристика місць несвободи системи охорони 
здоров’я 

Станом на 01.01.2015 р. близько l млн. 690 тис. жителів України 
потребували психіатричної та наркологічної допомоги, що склало 3,94% 
населення України (з них близько 712 тис. жителів – потребували 
наркологічної допомоги, що склало 42,l % від всіх осіб з розладами психіки та 
поведінки). 

Кількість хворих на розлади психіки та поведінки досягла 197 тис. осіб, 
що склало 460,3 на 1ОО тис. населення (з них – внаслідок вживання 
психоактивних речовин – близько 118 тис., що склало 59,6% від всіх осіб з 
розладами психіки та поведінки). 

На початок 2015 року в Україні функціонувало 62 
психіатричні/психоневрологічні лікарні на 31 тис. ліжок. З них одна лікарня з 
суворим наглядом, 12 лікарень з відділеннями з посиленим наглядом. 

Система стаціонарних закладів паліативної та хоспісної допомоги 
знаходиться у стадії розвитку. За даними Міністерства охорони здоров’я 
України станом на січень 2015 року в країні функціонували 2 центри 
паліативної та хоспісної допомоги (мм. Івано-Франківськ та Харків), 7 хоспісів 
(Львівська, Волинська, Житомирська, Чернівецька, Харківська та Херсонська 
області) та близько 60 відділень (палат) паліативної та хоспісної допомоги, у 
яких розгорнуто близько 1,5 тис. ліжок для паліативних хворих, при 
мінімальній потребі у 4,5 тис. ліжок. 

Протягом 2015 року працівники Департаменту НПМ здійснили 37 
візитів до закладів системи охорони здоров’я: 17 психіатричних/ 
психоневрологічних лікарень, 3 лікарні «Хоспіс» і 7 відділень паліативної та 
хоспісної допомоги, а також 10 будинків дитини. 

Під час візитів представники керівництва установ не перешкоджали 
членам моніторингових груп у доступі до місць несвободи. 

Водночас, 30.09.2015 р. під час відвідування Херсонської обласної лікарні 
«Хоспіс» головний лікар Бандурко В.А. відмовився допустити до лікарні 
моніторингову групу, надати необхідні документи. У зв’язку із 
перешкоджанням законним вимогам Уповноваженого з прав людини на 
головного лікаря було складено протокол про адміністративне 
правопорушення, передбачене статтею 18840 КУпАП. 

Рішенням Суворівського районного суду м. Херсона від 09.11.2015 р. 
головного лікаря Херсонської обласної лікарні «Хоспіс» було визнано винним у 
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вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 188-40 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (рішення набрало 
чинності). 

 
Проблеми і недоліки, виявлені під час моніторингових візитів до 

установ системи охорони здоров’я 
 

Моніторинг психіатричних (психоневрологічних) закладів 
 

       Відсутність нормативної регламентації застосування 
фізичного обмеження при лікуванні осіб з психічними розладами. 

Попри акти реагування Уповноваженого з прав людини (подання 
Прем’єр-міністру України ще у 2013 році), а також рекомендації, які надавались 
у Спеціальних доповідях «Моніторинг місць несвободи в Україні: стан 
реалізації національного превентивного механізму» (за 2013 і 2014 рр.), 
питання прийняття нормативно-правового акта щодо регламентації 
застосування фізичного обмеження не було вирішено. 

Відсутність належної правової регламентації призводить до різного 
застосування фізичного обмеження пацієнтів: в одних лікарнях для фізичної 
фіксації використовують простирадла, в інших саморобні петлі. Оскільки 
йдеться про обмеження прав людини такі процедури мають бути чітко 
регламентовані. 

Слід зазначити, що у Європейському суді з прав людини зареєстрована 
справа «Лідія Іванівна Дергаченко проти України» (справа №18060/13), 
матеріали якої наразі перебувають на вивченні суддів. Судом серед інших 
досліджується питання урегулювання в українському законодавстві проблеми 
застосування фізичного обмеження в психіатрії. 

 
Порушення права на особисту присутність у судовому засіданні при 

розгляді справ про госпіталізацію в примусовому порядку, продовження, 
зміну або припинення застосування примусових заходів медичного 
характеру тощо. 

Під час моніторингових візитів продовжується виявлення практики 
позбавлення права пацієнтів на участь у судових засіданнях при розгляді їхніх 
справ. Керівництво лікарень наполягає на тому, що пацієнти самі 
відмовляються від участі в таких засіданнях. Утім аналіз судових ухвал дає 
підстави для сумнівів у добровільності таких відмов. Зокрема, важко пояснити 
одностайність у відмові брати участь у судовому засіданні всіх 45 пацієнтів 
Української психіатричної лікарні з суворим наглядом МОЗ України. Як 
вбачається з ухвал, суддя Красноармійського районного суду м. 
Дніпропетровська Григоренко Д. Ю. всі 45 справ розглядав в один день 
(05.11.2015 р.) без їх участі. Лише при розгляді однієї з них був присутній 
законний представник пацієнта. При цьому суддя прийняв рішення виключно 
на підставі розгляду пропозицій лікарів, викладених у заявах, поданих 
лікарнею. Тільки одному з 45 пацієнтів було змінено примусовий захід. 
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У ТМО «Психіатрія» у місті Києві пацієнти при спілкуванні під час візиту 
повідомили, що також не брали участі у жодному із судових засідань про 
продовження примусових заходів медичного характеру. Лікарня звернулась до 
суду щодо організації відео конференцій, однак питання не вирішується. 

В якості позитивного прикладу впровадження практики застосування 
відео-конференції можна відзначити досвід Вінницької обласної психіатричної 
лікарні № 2 лікарі та Івано-Франківської обласної психоневрологічної лікарні 
№ 3. 

Довготривале перебування у лікарнях. 
У низці психіатричних лікарень, зокрема, Левоньківській психіатричній 

лікарні Чернігівської області, КУ «Одеський обласний медичний центр 
психічного здоров’я» та ін., виявлено безпідставне тривале перебування 
пацієнтів, у тому числі недієздатних. Так, серед пацієнтів Левоньківської 
лікарні були пацієнти, які «лікувались» понад двадцять років. Фахівці з 
психіатрії визнають, що існують психічні захворювання, які є протипоказом 
для поміщення до психоневрологічних інтернатів. Особи з такими 
захворюваннями не можуть проживати і в громаді. Відтак доцільно створити у 
лікувальних закладах відділення, де здійснювався б нагляд за такими особами. 
Такі типи відділень мають бути передбачені в типовому статуті 
психіатричної/психоневрологічної лікарні, яке й досі відсутнє.  

 
Невиконання опікунами своїх обов’язків щодо повнолітніх 

недієздатних осіб. 
Часто опікуни не забирають після лікування своїх недієздатних 

підопічних додому. Водночас вони не влаштовують їх до психоневрологічних 
установ, оскільки тоді необхідно перераховувати на інтернат 75% пенсії 
підопічного. При перебуванні хворого в лікарні, навіть тривалий час, опікуни 
отримують всю пенсію, але не витрачають її на потреби підопічних. При цьому 
фактично відсутній контроль за виконанням опікунами своїх обов’язків. Так, 
під час моніторингу Одеського обласного медичного центру психічного 
здоров’я встановлено, що з 338 недієздатних пацієнтів, які тривалий час 
лікуються, 114 могли б бути влаштовані до інтернатів системи соціального 
захисту населення. За інформацією в.о. заступника голови Одеської обласної 
державної адміністрації Бобровської С. А. саме опікуни заперечували проти 
такого влаштування. Випадки відмови опікунів забирати підопічних після 
виписки встановлена й у інших лікувальних закладах. 

 
Відсутність порядку отримання, використання та зберігання 

пенсійних коштів пацієнтів. 
Нормативно не урегульоване питання отримання соціальних виплат 

недієздатних пацієнтів у разі, якщо їм не призначено опікуна. Відтак 
порушуються їхні права. Особливо гострою ця проблема є для пацієнтів, до 
яких застосовані примусові заходи медичного характеру, які роками 
перебувають в лікувальних закладах. 
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У Левоньківській психіатричній лікарні в ході моніторингового візиту 
виявлена ситуація, коли персонал розпоряджався пенсійними коштами навіть 
дієздатних пацієнтів, що не передбачено жодним нормативним актом. Аналіз 
журналу витрат пенсій свідчить, що ці кошти витрачаються не лише на 
продукти, у тому числі хліб, а й на потреби лікарні: ремонт і будівельні 
матеріали, придбання постільної білизни тощо. Крім того, пацієнти платили по 
50 грн на місяць за прання і ремонт білизни. При цьому в штаті є швачка, яка 
отримує заробітну плату, у тому числі й за ремонт одягу. 

Натомість у Вінницькій обласній психіатричній лікарні № 2 особам, до 
яких застосовані примусові заходи медичного характеру, не дозволяється 
користуватися власними коштами. Відповідно, такі пацієнти не мають змоги 
використовувати власні кошти навіть на придбання найнеобхідніших речей і 
залежать від опікунів (якщо такі є). Треба зазначити, що до багатьох осіб не 
навідуються родичі, які б могли приносити передачі. 

Чинна Інструкція по прийманню, обліку, зберіганню та видачі речей, 
грошей, грошових документів і цінностей, що належать хворим, які 
знаходяться в лікувально-профілактичних установах охорони здоров’я, 
затверджена наказом МОЗ СРСР від 17.10.1986 р. № 1374, не регламентує 
порядок отримання соціальних виплат недієздатними пацієнтами, яким не 
призначено опікунів. 

 
Порушення права на реабілітацію. 
У Левоньківській психіатричній лікарні окрім «трудотерапії» взагалі 

відсутні інші види реабілітації. При цьому, у всіх реабілітаційних програмах 
закладу зазначений вид реабілітації «відновлення трудових навичок», попри 
те, що в закладі немає жодного фахівця з реабілітації, у тому числі 
трудінструкторів. Згідно «Журналу працетерапії» частина пацієнтів 
безкоштовно працювала по 7-11 годин на день на фермі, заготовці сіна, у 
майстерні. Така праця кваліфікується персоналом як трудова реабілітація з 
відновлення навичок роботи у сільському господарстві. Але враховуючи даний 
вид трудової діяльності, особливо з урахуванням її тривалості, відповідно до 
вимог ст. 25 Закону України «Про психіатричну допомогу» має передбачатися 
відповідна винагорода. 

В закладі відсутні умови для фізичної та фізкультурно-спортивної, 
психологічної реабілітації. Пацієнти, які не працювали, фактично весь час 
перебували, навіть приймали їжу, на прогулянковому майданчику, де вони 
сиділи або лежали на сколочених дощатих трапах на землі. 

У відділенні з посиленим наглядом Київської міської психіатричної 
лікарні №3 пацієнти можуть тільки малювати, ліпити з пластиліну, читати 
книги, застаріли газети та вечорами дивиться телевізор у холі. 
Психотерапевтичні та реабілітаційні заходи для пацієнтів майже недоступні, 
тому що у лікарні для цього немає спеціалістів. 
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Порушення права та отримання паспорта та соціальної допомоги. 
Ця проблема є системною, адже фактично у кожній з відвіданих лікарень 

перебувають пацієнти без документів. Так, у Вінницькій обласній 
психіатричній лікарні № 2 вже 10 років лікується пацієнт Р., який без 
документів переведений з Української психіатричної лікарні з суворим 
наглядом МОЗ України. У ТМО «Психіатрія» у місті Києві лікувалися три 
пацієнтки, у яких відсутні медичні показання для стаціонарного лікування, 
однак вони залишаються досить тривалий час у лікувальному закладі через 
відсутність будь-яких підтверджуючих їх особу документів. Такі пацієнти 
роками не можуть поновити документи і не отримують належних соціальних 
виплат і послуг, їм неможливо встановити групу інвалідності та влаштувати до 
інтернатної установи. 

Заклади звертаються до органів Державної міграційної служби, які 
відповідно до п. 4.11 Положення про Державну міграційну службу України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2014 №360, 
здійснюють ідентифікацію громадян України, які втратили документи, що 
посвідчують особи. Однак, мають місце випадки, коли органи міграційної 
служби безпідставно вимагають від лікарень збирати довідки і документи, 
необхідні для оформлення паспорту, що не є функцією лікувальних 
психіатричних закладів. 

 
Порушення права на належні умови лікування. 

Відсутність терапевтичного середовища через перевантаженість 
палат у більшості відвіданих лікарень, невідповідність житлових умов 
санітарним нормам, недостатню кількість санітарних кімнат. 

Так, в Одеському обласному центрі психічного здоров’я були виявлені 
відділення, які не придатні до проживання пацієнтів. Ліжка в цих відділеннях 
були без постільної білизни, хворі лежали на панцирних сітках прикритих 
старими килимами. Також один з пацієнтів скаржився, що не може лежати у 
своєму ліжку через те, що воно дуже старе і не зручне. Коли монітори зняли 
матрац, виявилося, що панцирна сітка повністю порвана і деякі її частини 
впираються у матрац. 

 Фактичний розпорядок дня пацієнтів Левоньківської психіатричної 
лікарні не відповідає затвердженому головним лікарем і пристосований під 
виконання робіт на господарстві. Так, зокрема, сніданок відбувається о 7-00, а 
не о 8-00, як це зазначено у розпорядку, оскільки вже о 7-15 частина чоловіків 
мають йти на роботу 

У відділеннях цієї лікарні було по одній туалетній кімнаті на одну 
клозетну чашу, що учетверо, а для жінок – ушестеро менше, ніж передбачено 
нормативами. Більш того, цими туалетами міг користуватися лише персонал, 
пацієнти ж навіть узимку вимушені користуватися туалетом на вулиці.      
Вуличні туалети не мали дверей, перебували у антисанітарному та 
незадовільному технічному стані. Вони не пристосовані для людей із 
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психічними розладами та обмеженими фізичними можливостями, що є грубим 
порушенням Конвенції ООН про права інвалідів. 

Також було виявлено порушення санітарно-гігієнічних норм, зокрема, 
пацієнти-чоловіки мають можливість помитися лише один раз протягом 10 
днів. При цьому, на 70 пацієнтів у відділенні є лише одна душова кабіна та 
ванна. Влітку ж пацієнти використовують саморобний відкритий душ, 
розташований прямо посередині прогулянкового майданчику. Постільна 
білизна у чоловічому відділенні була дуже брудною, наволочки на подушках 
фактично чорного кольору від бруду. Водночас, у сестри-господарки була 
достатня кількість нової та чистої білизни. Зовнішній вигляд пацієнтів у цій 
лікарні неохайний, вони вдягнені у поношений казенний одяг. 

 
Дотримання прав осіб, до яких застосовано примусові заходи 

медичного характеру. 
У листопаді 2015 року працівниками Департаменту з питань реалізації 

національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини спільно з іноземними експертами у 
сфері надання психіатричної допомоги з Великобританії, Нідерландів і Литви 
були відвідані психіатричні заклади, в котрі за рішенням суду госпіталізують 
осіб, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру (далі – ПХМХ): 

- Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом;  
- відділення з посиленим наглядом Дніпропетровської обласної клінічної 

психіатричної лікарні; 
- відділення з посиленим наглядом Полтавської обласної клінічної 

психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева; 
- відділення з посиленим наглядом Київського обласного психіатрично-

наркологічного медичного об’єднання. 
По завершенню моніторингових візитів до зазначених закладів були 

надані рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, який згодом були 
відображені у Підсумковому звіті експертів. Звіт представлений під час 
засідання «круглого столу», присвяченого проблемам судової психіатрії 18 
березня 2016 року. 

Основний висновок експертів: система застосування примусових заходів 
медичного характеру існує лише для обмеження волі та тотального контролю 
пацієнтів, вона не виконує головної функції – лікування і повернення пацієнтів 
у громаду. 

Відповідно до ст. 92 Кримінального кодексу України примусові заходи 
медичного характеру застосовуються з метою лікування та запобігання 
вчиненню суспільно-небезпечних діянь. 

Результати моніторингу установ і аналіз судових рішень дає підстави 
для висновку, що застосовуються ПЗМХ не відповідно до тяжкості 
захворювання, а в залежності від тяжкості кримінального вчиненого діяння. 
Зокрема, в середньому в Українській психіатричній лікарні з суворим наглядом 
МОЗ України пацієнти перебувають 6-8 років, потім, як правило, переводяться 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                341 
 
 

до відділень з посиленим наглядом на 4-5 років, лише потім у лікарні із 
загальним наглядом на 2-3 роки. 

Система судової психіатрії потребує реформування через її сьогоднішню 
неефективність, оскільки за відсутності належної реабілітації пацієнти 
втрачають соціальні зв’язки та трудові навички. 

Простежується ситуація, що деякі лікарні, у відділеннях з посиленим 
наглядом, забороняють або обмежують доступ пацієнтів до мобільних 
телефонів. Зокрема, Вінницькій обласній психіатричній лікарні № 2 такий 
порядок існує лише у відділенні з посиленим наглядом, тоді як в інших 
відділеннях такої заборони немає. Унаслідок цього зв’язок з рідними в осіб, до 
яких застосовано примусові заходи медичного лікування, підтримується лише, 
якщо до пацієнтів додзвонюються на стаціонарний телефон відділення. Як 
говорили деякі з пацієнтів, вони не мають зв’язку із своєю родинною протягом 
дев’яти місяців. Унеможливлення у будь-який спосіб підтримання соціального 
зв’язку із родиною є прямим порушенням прав особи на приватне та сімейне 
життя, що гарантоване ст. 8 Європейської Конвенції про захист людини та 
основоположних свобод.  

Система застосування примусових заходів медичного характеру існує 
лише для обмеження волі та тотального контролю пацієнтів, вона не виконує 
головної функції – лікування і повернення в громаду пацієнтів. 

 
Моніторинг закладів, які надають паліативну та хоспісну 

допомогу. 
Досі у деяких регіонах не створено жодного закладу, відділення або 

палат паліативної та хоспісної допомоги (наприклад, у Кіровоградській, 
Одеській та Київській областях). 

Починаючи з вересня 2014 року, працівники Департаменту з питань 
реалізації національного превентивного механізму здійснили майже 50 
моніторингових візитів до закладів, що надають паліативну та хоспісну 
допомогу (хоспіси, паліативні відділення психіатричних та інших лікарень, 
туберкульозних диспансерів, будинки дитини, інтернатні установи тощо). 

За результатами моніторингу можна зробити наступні висновки: 
Наразі ліжковий фонд та матеріально-технічне забезпечення більшості 

діючих хоспісів та паліативних відділень ще не відповідають міжнародним 
стандартам, а умови перебування пацієнтів у цих закладах не завжди 
задовільні. 

На жаль, сьогодні система поки що не може забезпечити доступність та 
безперервність надання паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам та 
членам їхніх сімей відповідно міжнародних підходів та стандартів. 

 
Порушення в організації надання паліативної допомоги при 

госпіталізації до лікувального закладу. 
У статті 354 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» зазначено, що паліативна допомога надається безоплатно за 
направленням закладу охорони здоров’я, у якому пацієнтові надавалася 
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вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична 
допомога, а у статті 43 цього Закону міститься вимога отримання усвідомленої 
згоди на медичне втручання. Вимоги наявності направлення медиків містить і 
Порядок надання паліативної допомоги, затверджений наказом МОЗ України 
від 21.01.2013 р. № 41. Однак у переважній більшості відвіданих закладів 
виявлені порушення цих норм – паліативні хворі госпіталізуються без 
направлень і зазначеної згоди , лише згідно з заявами дітей, племінників, 
похресників тощо. 

Відсутність застосування знеболюючих для зняття больового 
синдрому 

У Центрі медико-соціальної реабілітації комунального закладу 
Маріупольської міської ради «Міська лікарня №10» та Хоспісі «Святої Єлени» не 
впроваджуються рекомендації та положення наказу МОЗ України від 
24.04.2012 р. № 311 «Про затвердження та впровадження медико-
технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги 
при хронічному больовому синдромі». Зокрема не застосовуються знеболюючі 
(ненаркотичні та наркотичні) засоби для зняття больового синдрому за 
триступеневою схемою «сходинок» знеболювання ВООЗ, оскільки, як пояснили 
представники зазначених закладів, до них не госпіталізуються хворі з 
онкологічними захворюваннями або, за потреби, викликають бригаду 
екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

 
Відсутність мультидисциплінарної команди як такої або окремих 

фахівців. 
У більшості закладів були відсутні фахівці мультидисциплінарної 

команди, як правило – соціальний працівник, психолог або юрист. Це 
унеможливлює забезпечення всебічної підтримки, догляду та соціального 
захисту паліативних хворих. Зазначене є грубим порушенням міжнародних 
стандартів. Зокрема, згідно з нормативами ВООЗ для досягнення цілей 
хоспісної допомоги має бути залучена мультидисциплінарна команда, 
включаючи медичний персонал, а також соціального працівника, психолога, 
юриста, представників релігійних громад, волонтерів.  

  
Відсутність міжсекторальної співпраці, а саме із системою соціального 

захисту, громадськими та благодійними організаціями. 
Деякі заклади (відділення, ліжка) паліативної допомоги дублюють 

функції інтернатних закладів. Оскільки частина осіб, які в них знаходяться, не 
потребують паліативної допомоги як такої або мають супутні захворювання 
(порушення психіки, СНІД/ВІЧ, туберкульоз тощо). Такі пацієнти мають бути 
переведені до стаціонарних установ системи соціального захисту населення 
для довготривалого догляду та обслуговування. 
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Відсутність ліцензії на право провадження господарської 
діяльності з медичної практики, Державного комітету України з питань 
контролю за наркотиками на придбання, зберігання, перевезення, 
знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, 
прекурсорів. 

Усі відвідані лікарні (окрім Хоспісу «Святої Єлени») мають ліцензію на 
обіг наркотичних засобів. Водночас у паліативних відділеннях міських і 
районних лікарень були відсутні запаси наркотичних та психотропних 
препаратів для знеболення, що є порушенням вимог постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, 
зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» від 13.05. 
2013 р. №333. 

 
Недостатнє фінансування закладів (відділень, палат, ліжок), що 

надають паліативну допомогу, на забезпечення продуктами харчування 
та медикаментами. 

У Львівській міській лікарні «Хоспіс» за кошти місцевого бюджету на 
забезпечення харчуванням виділяється на одну особу на день 8,7 гривень, на 
медикаменти – 9,6 грн.; у паліативному відділенні «Хоспіс» Київської міської 
клінічної лікарні № 10 – 8,0 та 2,0 грн. відповідно; у відділенні паліативної 
медицини Дубенського медичного коледжу – 5,8 та 5,0 грн.; у Центрі медико-
соціальної реабілітації міської лікарні № 10 Маріупольської міської ради – 11,6 
та 4,0 грн.; в Обласному клінічному центрі паліативної допомоги Івано-
Франківської області – 11,9 та 23,8 грн. 

Недостатнє фінансування призводить до того, що у кожному закладі є 
благодійний фонд. Внески до зазначено фонду становлять 0,5 – 2,0 тис. грн. 

Наприклад, у Хоспісі «Святої Єлени» щомісячний внесок становить 2,0 
тис. грн., у «Хоспісі» Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні – 1,0-1,5 
тис. грн., у геронтологічному відділенні «Госпіс» Мукачівської центральної 
районної лікарні – 0,5-1,2 тис. грн., у Волинській обласній лікарні «Хоспіс» – 1,2 
тис. грн. 

Недостатнє фінансування призводить до того, що забезпечення 
одноразовими підгузками, крім внеску до благодійного фонду, відбувається за 
рахунок родичів. 

 
Неналежне надання медичної допомоги. 
У паліативному відділенні «Хоспіс» Київської міської клінічної лікарні 

№10 на пацієнтів, які знаходяться тривалий час (іноді роками), періодично 
оновлюється медична карта стаціонарного хворого без внесення до неї 
виписного епікризу з попередньої медичної карти стосовно проведення 
медичних оглядів, в тому числі флюорографічне обстеження. Тому встановити 
терміни перебування хворого на стаціонарному лікуванні та обсяг медичних 
обстежень, який було проведено впродовж лікування, неможливо. 
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Для обстеження хворих осіб спеціалістами залучаються лікарі закладу, 
до структури якої входить це відділення. Журнал викликів консультантів до 
відділення належним чином не ведеться: останній запис зроблено 07.08.2012 
р., хоча в іншій звітності залучення лікарів консультантів зазначалось і пізніше. 

У Хоспісі «Святої Єлени» та Центрі медико-соціальної реабілітації 
комунального закладу Маріупольської міської ради «Міська лікарня №10» 
медична допомога надавалась з порушеннями нормативів: 

– медична документація велась не у відповідності до встановлених 
вимог МОЗ України; 

– пацієнтами не надавалась інформована добровільна згода пацієнта на 
проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення 
(форма № 003-6/о), що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 14.02.2012 р. №110 «Про затвердження форм первинної облікової 
документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у 
закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та 
підпорядкування»; 

– відсутні листки лікарських призначень (форма № 003-4/о), що 
затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 р. 
№ 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та 
інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони 
здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу 
населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»; 

– були наявні прострочені медикаменти. 
 
Дискримінація 
– у хоспісному відділенні Київської міської клінічної лікарні № 10 

встановлено факт упередженого ставлення медичного персоналу до деяких 
категорій пацієнтів, які перебувають у закладі, а саме до бездомних людей, а 
також людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Саме за цією ознакою їх 
поселяють у палати на другому поверсі, які потребують термінового ремонту; 

– на сайті відділення паліативної медицини Дубенського медичного 
коледжу60 зазначені покази та протипоказання до госпіталізації, серед яких є 
соціально-побутові протипоказання. А саме: особи без постійного місця 
проживання та реєстрації, а також одинокі (як виняток, госпіталізувати 
можна, якщо одночасно з направленням буде пред’явлено гарантійний лист від 
організації, установи, підприємства, тощо, що бере на себе зобов’язання 
провести поховання, в разі смерті особи направленої до закладу); 

– відповідно до Положення про Центр медико-соціальної реабілітації 
комунального закладу Маріупольської міської ради «Міська лікарня №10», 
першочерговим правом на влаштування до закладу користуються одинокі 
громадяни, які уклали спадкові договори з міською радою (рішення сесії 
Маріупольської ради від 25.01.2011 р. № 6/3-200). При цьому належних умов і 

                                           
60 http://dubnohospis.ucoz.ua/index/pokazi_dlja_gospitalizaciji/0-6 
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кваліфікованого догляду, а також соціально-психологічної допомоги у Центрі 
не надавалось; 

– при госпіталізації хворого до Комунальної Львівської міської лікарні 
«Хоспіс» родичі пацієнта погоджують його влаштування з головним лікарем 
закладу. Під час спілкування з працівниками закладу було з’ясовано, що у 
лікарні надають паліативну допомогу тільки хворим, які мають родичів. Було 
декілька випадків перебування у лікарні самотніх хворих, але це швидше 
виключення, ніж за правило. 

 
Неналежні умови перебування: 
– у хоспісному відділенні Київської міської клінічної лікарні № 10 на час 

візиту була відсутня гаряча вода, що унеможливлювало проведення гігієнічних 
процедур, незадовільні температурні умови (+14С0), у деяких палатах 
незадовільна якість прибирання; 

– через відсутність ліфта або підйомника у лікувальному закладі 
відсутній доступ малорухомих пацієнтів до свіжого повітря. Важкохворих 
пацієнтів працівники та родичі доставляють на верхні поверхи на ношах та 
гамаках (паліативне відділення Львівської міської лікарні № 4, хоспісне 
відділення Київської міської клінічної лікарні № 10, Львівська міська лікарня 
«Хоспіс», відділенні хоспісної та паліативної допомоги Миколаївського 
обласного протитуберкульозного диспансеру); 

Саме через відсутність можливості вільно пересуватися малорухомим 
пацієнтам між поверхами і захаращеність запасних виходів призвела до смерті 
пацієнта під час пожежі у хоспісному відділенні Київської міської клінічної 
лікарні № 10; 

– у закладах не створено умов для безперешкодного доступу 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам Державних 
будівельних норм України (ДБН В.2.2-17:2006. «Будинки і споруди. Доступність 
будинків і споруд для маломобільних груп населення»);  

– недостатня кількість приліжкових столиків для зручного годування 
ліжко хворих пацієнтів (хоспісне відділення Київської міської клінічної лікарні 
№ 10), 

– санітарні кімнати не облаштовані спеціальними умовами для пацієнтів 
з особливими потребами: пацієнти на візку не мають можливості скористатись 
стаціонарним туалетом, ванною або душовою кабіною (відділення паліативної 
допомоги Львівської міської лікарні «Хоспіс», Обласний клінічний центр 
паліативної допомоги Івано-Франківської області, геронтологічне відділення 
«Хоспіс» Мукачівської районної клінічної лікарні);  

–  порушення права на приватність (розміщення деяких ліжок впритул 
одне до одного, велика скупченість пацієнтів у палатах, відсутність 
індивідуальних тумбочок та шаф, палати не обладнані ширмами для створення 
особистого простору для пацієнта; 

–  палати не обладнані кнопками виклику медичного персоналу;  
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– відсутні окремі ритуальні приміщення та кімнати для молитов для 
усамітнення та сповіді священику різних конфесій; 

–  відсутні скринька та журнали для скарг та пропозицій; 
–  на інформаційних стендах відсутня інформація про адреси і телефони, 

за якими можна звернутися, якщо права пацієнтів та працівників 
порушуються. Відсутні графік особистого прийому керівника, інших 
працівників закладу; 

 
Моніторинг будинків дитини: 

1. У будинку дитини «Антошка» та дошкільному дитячому будинку №3 
«Гайок» Донецької обласної ради (м. Краматорськ) перебували 16 ВІЛ-
позитивних дітей та 12 дітей від ВІЛ-позитивних матерів. Зазначені малюки 
екстрено потребували обов’язкових періодичних обстежень на базі 
спеціалізованої лабораторії, зокрема, визначення кількості CD4-лімфоцитів в 
крові та визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові. Такі 
обстеження необхідні для своєчасного призначення специфічного лікування та 
вирішення питань щодо подальшої тактики лікування. До жовтня 2014 року всі 
необхідні обстеження та лікування малюки отримували у відповідних 
медичних закладах м. Донецька, але вони знаходяться на тимчасово 
непідконтрольній Україні території. 

2. Після чотирьохрічного віку діти-інваліди (особливо інкурабельні діти 
у термінальній стадії) переводяться до дитячих будинків-інтернатів ІV 
профілю (для дітей різного ступеня розумової відсталості, які мають складні 
фізичні вади, не можуть самостійно пересуватись та самообслуговуватись). 
Відомче розмежування закладів охорони здоров’я та соціального захисту 
населення ускладнює формування комплексу необхідних медичних і 
соціальних заходів, які передбачає паліативна допомога невиліковно хворим 
дітям. Будинок дитини майже не забезпечує соціальну складову паліативної 
допомоги – штатні розписи не містять посад соціального працівника, 
психолога, юриста-консультанта, а дитячий будинок-інтернат – ліцензії на 
право провадження господарської діяльності з медичної практики й 
відповідного лікарського та медичного персоналу для належного медичного 
обслуговування та догляду.   

3. Відсутній механізм міждисциплінарної координації та належної 
міжвідомчої співпраці як на центральному, так і на місцевому рівнях. У 
поєднанні з недостатнім фінансуванням це не дозволяє сформувати комплекс 
послуг та відповідні умови для досягнення належної якості життя хворої 
дитини та її сім’ї, вирішення їхніх фізичних, психологічних, духовних та 
соціальних проблем. 

4. Відповідно до Державної цільової соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
17.10.2007 р. № 1242 (далі – Державна програма), та наказу МОЗ України «Про 
заходи щодо розвитку будинків дитини» від 02.02.2010 р. №70 при більшості 
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будинках дитини створені реабілітаційні відділення, основними завданнями 
яких є проведення комплексної медичної та психолого-педагогічної 
реабілітації, забезпечення умов для відновлення здоров’я дітей області. 

Натомість, на сьогоднішній день будинки дитини керуються у своїй 
діяльності Типовим положенням про будинок дитини, затверджене наказом 
МОЗ України від 18.05.1998 р. № 123, яке застаріле і потребує негайних змін.  

Ще восени 2015 року на сайті МОЗ було оприлюднено проект спільного 
наказу МОЗ та Мінсоцполітики «Про затвердження Типового положення про 
будинок дитини», який на кінець року ще не затверджений. 

5. У будинках дитини проблематичні переводи ВІЛ-інфікованих дітей до 
дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту населення. 
Підготовка всіх необхідних документів, відсутність у регіоні установ саме ІV 
профілю призводить до довготривалого оформлення путівки на влаштування. 
Так, для того, щоб перевести дитину-інваліда з Волинського обласного 
спеціалізованого будинку дитини до інтернатної установи соціального захисту 
населення витрачено багато часу. У Волинській області немає дитячого 
будинку-інтернату ІV профілю. Тому Департамент соціального захисту 
населення Волинської ОДА вимушений звертатися до департаментів інших 
регіонів щодо влаштування такої дитини. І в результаті дитину через майже 
1,5 роки дитину влаштували до Всеукраїнського центру реабілітації інвалідів 
«Віра, надія, любов». 

6. Працівники будинків дитини користуються застарілими існуючими 
нормативними документами, використання яких суперечить сучасним 
стандартам. Наприклад, норми харчування, затверджені наказом МОЗ України 
від 28.06.1994 р. № 112 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального 
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишились без 
піклування батьків», не передбачають використання будинком дитини 
борошна у приготуванні страв. Сіль видається лише для дітей 1-річного віку. 
Дотримання застарілих норм створює ситуацію, коли керівництво закладів 
вимушено їх порушувати, додаючи, наприклад, сіль в пюре дітям 6-місячного 
віку, або використовувати борошно для виробів із тіста. Дотримання норм 
залишає дітей без випічки або виробів з додаванням борошна. 

7. Табелі оснащення будинків дитини, затверджені наказом МОЗ України 
від 03.07.2001 р. № 256 «Про затвердження Табеля оснащення будинків 
дитини», містять застарілий перелік медичної апаратури. Актуальним є 
створення нового переліку, який включатимете сучасну реабілітаційну і 
медичну апаратуру та інші необхідні предмети одягу, взуття, білизни тощо. 
Заклади не можуть офіційно придбавати навіть підгузки у зв’язку з відсутністю 
у переліку такого найменування. 
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Реагування на рекомендації, надані за результатами 
моніторингових візитів у 2015 році 

Після візиту до Левоньківської психіатричної лікарні, де було виявлено 
низку грубих порушень, надіслане подання Уповноваженого з прав людини 
Міністру охорони здоров’я України, листи голові Чернігівської 
облдержадміністрації та прокурору Чернігівської області. 

Прокуратура Чернігівського району здійснювала кримінальне 
провадження за ч.1 ст. 367 КК України (службова недбалість) щодо 
неналежного виконання посадовими особами Левоньківської психіатричної 
лікарні службових обов’язків із забезпечення належного перебування хворих у 
лікувальному закладі, яке було закрите, оскільки виявлені порушення не 
спричинили істотної шкоди. 

Облдержадміністрація повідомила про вжиті заходів реагування: 
– у відділенні № 1 проведена заміна пошкодженого посуду та часткове 

оновлення м’якого інвентарю; 
– адміністрацією закладу налагоджено співпрацю з волонтерами, 

Українською Православною церквою Київського патріархату, благодійним 
фондом «Свої», Чернігівською християнською місією «Милосердя та духовне 
відродження», за допомогою яких створені запаси одягу для малозабезпечених, 
соціально-незахищених пацієнтів; 

– за рахунок позабюджетних надходжень силами працівників лікарні у 
відділеннях здійснені часткові косметичні ремонти для покращення умов 
перебування хворих, у відділенні № 5 – ремонт санвузла для пацієнтів, 
передбачена заміна сантехнічного обладнання та облаштування; 

– розроблений проект благоустрою прогулянкових двориків. У дворику 
відділення № 15 встановлено альтанку для відпочинку, дворик відділення № 
19 обладнано лавками; 

– з метою вирішення питання вітамінізації харчування хворих закладом 
укладені угоди з фермерськими господарствами на постачання фруктів та 
овочів, адміністрація закладу звернулася за допомогою до волонтерів, 
фермерських господарств та садових товариств; 

– лікарнею налагоджена співпраця з обласним центром з профілактики та 
боротьби зі СНІДом щодо обстеження пацієнтів з психічними розладами на 
ВІЛ-інфекцію та забезпечення антиретровірусною терапією; 

– наказом Управління охорони здоров’я Чернігівської 
облдержадміністрації від 14.08.2015 р. №168 тимчасово призупинено 
госпіталізацію хворих до Левоньківської психіатричної лікарні; 

– з метою розвантаження палат та приведення використання площ 
приміщень у відповідність до санітарних норм 20 хворих переведено до 
стаціонарних відділень обласної психоневрологічної лікарні, вирішується 
питання по переведенню 10 хворих до соціальних установ; 

– з метою забезпечення належного лікування хворих, які перебували на 
стаціонарному лікуванні в Левоньківській психіатричній лікарні, фахівцями 
обласної психоневрологічної лікарні надана практична допомога у складанні 
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локальних протоколів лікування хворих з психічною патологією, зокрема 
лікування епілепсії; 

– у закладі проведена робота по впорядкуванню обліку і використання 
особистих коштів пацієнтів, зокрема забезпечено індивідуальний облік 
грошових коштів та контроль за їх використанням; 

– придбано необхідну кількість предметів власної гігієни, забезпечено 
контроль за щоденними гігієнічними процедурами та прийняттям банних 
процедур. 

Під час відвідання Київської психіатричної лікарні № 3 були виявлені 
численні порушення у психо-туберкульозному відділенні. Зокрема, не 
виконувався інфекційний контроль, відсутня вентиляція в палатах та 
медичних кабінетах відділення. Палати для хворих на заразну форму 
туберкульозу знаходились в одному боксі з палатою для хворих на не заразну 
форму і були відмежовані лише дверима, що створювали загрозу для 
оточуючих. Не забезпечувався індивідуальний захист органів дихання 
медичних працівників, які надавали медичну допомогу у відділенні. Був 
відсутній спеціальний режим харчування туберкульозних хворих, він не 
відрізнявся від харчування пацієнтів інших відділень, яке і так було 
мінімальне: 4,8 грн. на добу за рахунок міського бюджету. Така організація 
медичної допомоги не забезпечувала належних умов для одужання пацієнтів. 

Рекомендації щодо усунення недоліків були спрямовані керівництву 
Київської міської державної адміністрації. Реагуванням на них стало тимчасове 
закриття відділення. 

Після надісланих рекомендацій обласні держадміністрації надають 
відповіді про їхнє виконання, однак об’єктивний аналіз можливий лише після 
повторного візиту до установи. 

Так, під час повторного моніторингового візиту (квітень 2015 р.) до 
геронтологічного відділення «Хоспіс» Мукачівської центральної районної 
лікарні Закарпатської області встановлено, що керівництвом лікарні вжиті 
заходи реагування на рекомендації за результатами попереднього візиту.  

Новопризначеним головним лікарем приведено у відповідність до 
нормативів МОЗ медичну документацію зазначених відділень; забезпечено 
безперешкодний доступ до питної води (встановлені кулери з водою) та 
підігріву їжі, яку приносять пацієнтам відвідувачі; старі вікна замінено на 
теплозберігаючі; санітарні кімнати облаштовані стільчиками для приймання 
водних процедур ліжко хворих пацієнтів. 

Однак, залишилися невирішеними проблемні питання. А саме, 
невідповідність назви геронтологічного відділення у статутних документах. 
Замість того, щоб підвищувати доступність кваліфікованої стаціонарної 
медичної допомоги інкурабельним онкологічним та хронічним хворим у 
термінальній стадії, зазначене відділення продовжувало надавати послуги 
пацієнтам в основному із хронічними соматичними захворюваннями, які 
перебували у відділенні досить тривалий час. 
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Рекомендації про застосування знеболюючих засобів, що містяться у 
виписках хворих, мали дуже загальний характер, що утруднювало у 
подальшому (на амбулаторному етапі лікування) призначення адекватних 
схем знеболення, у тому числі й наркотичними препаратами.  

У геронтологічному відділенні не вжиті заходи щодо облаштування 
окремого приміщення для їдальні та роздаткової, їжу роздавали у коридорі.   

На підставі аналізу законодавства і системних проблем 10 вересня 2015 
р. Уповноваженим з прав людини було надіслано подання Міністру охорони 
здоров’я України щодо необхідності внесення змін до законодавства у сфері 
забезпечення прав осіб з психічними розладами. На виконання пропозицій МОЗ 
України та фахівцями Українського науково-дослідного інституту соціальної і 
судової психіатрії та наркології МОЗ України підготовлено законопроект про 
внесення змін до Закону України «Про психіатричну допомогу». У зазначеному 
законопроекті, зокрема, передбачено внесення змін до статті 26 Закону 
України «Про психіатричну допомогу» з метою її приведення у відповідність до 
положень Цивільного кодексу України. 

Також до Верховної Ради України внесено проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання законодавства 
у сфері застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої 
передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування. Це надасть можливість привести 
положення Закону України «Про психіатричну допомогу» у відповідність до 
Кримінального кодексу України 

 
Стан реалізації рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, наданих у 2015 році 
 
За інформацією МОЗ України, з метою реалізації Принципів захисту осіб 

з психічними захворюваннями та покращення психіатричної допомоги 
фахівцями Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової 
психіатрії та наркології МОЗ України опрацьовується проект форми 
усвідомленої згоди, що відповідає вимогам сучасних міжнародних стандартів. 

Також надана інформація про вжиті заходи щодо розробки медичних 
стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах 
доказової медицини. Зокрема, наказом МОЗ України «Про затвердження 
складу(уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах 
доказової медицини у 2015-2016 роках» від 17.07.2015 р. № 438 створено 
мультидисциплінарні робочі групи з опрацювання медико-технологічних 
документів зі стандартизації медичної допомоги за темами «Психічні та 
поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів», «Трансексуалізм», 
«Посттравматичний стресовий розлад», 

Мультидисциплінарною робочою групою підготовлено проект медико-
технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги за темою 
«Посттравматичний стресовий розлад», який розміщено на веб-сайті МОЗ 
України для громадського обговорення. 
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Питання щодо удосконалення надання психіатричної допомоги, зокрема 
за результатами моніторингових візитів працівниками Департаменту з питань 
реалізації національного превентивного механізму Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо з’ясування стану 
дотримання прав пацієнтів в психіатричних закладах, розглядалося на нарадах 
головних позаштатних спеціалістів структурних підрозділів з питань охорони 
здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій зі спеціальності 
«Психіатрія». 

6.2.8. Результати моніторингу установ Міністерства соціальної 
політики України   

За інформацією Міністерства соціальної політики України мережа 
стаціонарних установ для людей похилого віку та інвалідів у порівнянні з 2013 
роком зменшилася на 34 установи (зазначені заклади опинилися на тимчасово 
окупованій території АР Крим та непідконтрольній українській владі території 
Донбасу). 

Станом на 01.01.2016 р. кількість інтернатних установ становить: 
– будинки для громадян похилого віку та інвалідів – 66; 
– геріатричні пансіонати та пансіонати для ветеранів війни та праці – 27; 
– спеціальні будинки-інтернати для осіб, звільнених з місць позбавлення 

волі – 3; 
– психоневрологічні інтернати – 145; 
– дитячі будинки-інтернати – 49. 
 
Протягом 2015 року працівники Департаменту з питань реалізації 

національного превентивного механізму спільно з громадськими моніторами 
здійснили 61 моніторинговий візит до закладів системи соціального захисту 
населення та Служби у справах дітей, з яких 8 – повторних. 

 
Порушення і недоліки, виявлені під час візитів до установ 

соціального захисту населення: 
 
Застосування насильства 
У Делятинському ПНІ виявлені підопічні з тілесними ушкодженнями 

різного ступеню. Під час спілкування окремі підопічні (жінки)висловлювалися 
про агресивне ставлення з боку низки інших підопічних та молодшого 
медичного персоналу. Деякі підопічні навіть виявляли бажання перевестися до 
іншої інтернатної установи. 

 
Застосування фізичної ізоляції 

Через відсутність нормативного акту щодо застосування фізичної 
ізоляції підопічних у разі загрози заподіяння собі чи іншим шкоди, заклади 
системи соціального захисту вирішують дану проблему самотужки, що 
призводить до порушення прав людини. 
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Так, середній медичний персонал Ходорківського ПНІ самостійно 
застосовує ізоляцію підопічних, пояснюючи свої дії відсутністю лікаря на 
робочому місці (працює в інтернаті по сумісництву). Під час візиту підопічна 
перебувала в ізольованій кімнаті без взуття, пляшка для води була порожня, 
для справляння природних потреб використовувалося відро. В медичній 
документації були відсутні будь-які записи про медичні показання щодо 
ізоляції. 

У Любицькому ПНІ, особи, які потребують особливого та постійного 
нагляду,тижнями не бувають на свіжому повітрі, бо, як пояснював персонал, 
дехто з підопічних може піти «у мандрівку» з території інтернату. Територія 
установи не огороджена, вдень охорони немає. Відсутність прогулянкового 
дворика позбавляє підопічних можливості щоденної прогулянки на свіжому 
повітрі. 

Зафіксовані випадки ізоляції підопічних у зв’язку з медичними 
показаннями та через спроби підопічних самовільно залишити територію 
установи. Так, у Тур’я-Реметівському та Бережанському ПНІ були дві кімнати, 
які персонал називав «наглядовими». А у Дубенському будинку-інтернаті для 
громадян похилого віку та інвалідів виявлена кімната, до якої поміщають за 
дисциплінарні проступки: за невиконання вказівок санітарів, зловживання 
ненормативною лексикою та алкоголем тощо. У цих кімнатах підопічні 
перебувають кілька днів. Зі слів персоналу – до витвереження, або поки «не 
зрозуміють, що робили щось неправильно». 

Кімнату ізоляції підопічних у збудженому стані виявлено у 
Теребовлянському ПНІ. Практично кожна опитана жінка скаржилася, що в цій 
кімнаті їх закривають, якщо вони порушують режим інтернату.  

 
Неналежне надання медичної допомоги 

В інтернатних установах системи соціального захисту населення 
відсутні ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної 
практики та ліцензії Державного комітету України з питань контролю за 
наркотиками на придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання 
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів. У зв’язку з цим, 
лікарі та середній медичний персонал цих установ періодично підвищують 
кваліфікацію за власний рахунок. Зважаючи на те, що платоспроможність 
персоналу низька, не всі працівники мають можливість проходити атестацію. 
Тому, під час візитів було з’ясовано, що багато лікарів та медсестер не 
підтверджують та не підвищують кваліфікаційну категорію.  

Таким чином, медична допомога та обслуговування в інтернатних 
установах надається на неналежному рівні, а в деяких випадках, через 
відсутність лікарів, взагалі не надається особлива паліативна допомога 
підопічним з онкологічними захворюваннями.  

Так, у Львівському геріатричному пансіонаті виявлені підопічні, яким 
встановлено онкологічні діагнози та які, за словами підопічних, страждають 
від болю (один з них голосно стогнав від болю, ніби «ричав»). Перегляд 
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медичної документації та опитування підопічних засвідчив, що знеболення 
таких хворих не здійснюється взагалі. Порушення права на отримання 
паліативної допомоги виявлено у Городнянському ПНІ, Козелецькому 
геріатричному пансіонаті та ін. 

Аналіз медичної документації підопічних та вихованців дає підстави для 
висновку про їх незадовільний медичний супровід, особливо лікарями-
стоматологами. Проблема санації ротової порожнини вихованців та підопічних 
залишається невирішеною з року в рік, про що свідчать записи у медичних 
картках (Пугачівський ДБІ, Ходорківський ПНІ), а Чорторийський ПНІ 
змушений звертатися до приватних фахівців з іншого району з оплатою послуг 
лікарів за власний кошт підопічних, оскільки районний лікувальний заклад 
відмовляється надавати такі послуги. 

Не в повному обсязі та формально проводяться комплексні поглиблені 
медичні огляди підопічних (Ходорківський ПНІ, Чорторийський ПНІ, 
Бережанський ПНІ, Львівський геріатричний пансіонат). Більшість підопічних 
та вихованців з розладами психіки під час медичних оглядів взагалі не були 
оглянуті лікарями-психіатрами (Залучанський ДБІ, Чорторийський ПНІ, 
Бережанський ПНІ). Через відсутність туберкуліну вихованцям Залучанського 
ДБІ не робилися проби Манту в 2014 році. Для флюрографічного дослідження 
дітей відвозили до районної лікарні лише у випадку підозри на запалення 
легенів. 

 
Неналежне обслуговування: 

Важкохворі підопічні фактично залишилися без належного догляду: 
–  виявлені відпалі нігті на ліжку, брудне волосся тощо (Тур’я-

Реметівський ПНІ, Львівський геріатричний пансіонат). Через неналежний 
догляд у відділеннях для лежачих підопічних відчувався стійкий неприємний 
запах, підлога просочена сечею. У кімнатах замість санітарних стільчиків 
використовувалися відра для справляння природніх потреб. Працівники 
пояснюють такі факти недогляду підопічних нестачею підгузків та 
недостатністю молодшого медичного персоналу. Разом з тим, під час візитів 
частина персоналу була задіяна на господарських роботах: осіннє прибирання 
клумб, буртування буряка (Городнянський ПНІ, Козелецький геріатричний 
пансіонат); 

–   у частині інтернатів не вистачає таких засобів особистої гігієни, як 
пелюшки (підгузки). У зв’язку з цим, лежачі підопічні таких інтернатів 
знаходилися у ліжках без спідньої білизни і пелюшок; 

–  працівники Львівського геріатричного пансіонату тижнями не 
реагували на скарги підопічних щодо заміни лампочок в жилих та санітарних 
кімнатах та ремонту сантехніки. 

 
Порушення принципу мінімального обмеження 

Встановлено, що значна чисельність підопічних проживає в 
психоневрологічному інтернаті лише тому, що не мали житла. 
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Разом з тим, через неналежну увагу до розвитку дітей в дитячих 
будинках-інтернатах, їм встановили діагноз «затримка розумового розвитку». 
Так, персонал Бережанського психоневрологічного інтернату підтвердив, що 
таких підопічних в установі понад чверть. За умови комісійного перегляду 
діагнозів психіатрами, вони могли б проживати у геріатричних установах. 

Так, підопічний Я. Чорторийського ПНІ відповідно до медичного 
висновку ЛКК «за станом психічного здоров’я може перебувати в будинку-
інтернаті загального профілю». Натомість, за словами підопічного, у 
порушення всіх медичних висновків, його влаштували до психоневрологічного 
інтернату, оскільки він тривалий час перебував у закладах системи виконання 
покарань.   

 
Порушення прав людей з інвалідністю на реабілітацію та 

абілітацію: 
Заходи з реабілітації обмежуються виключно трудотерапією, яка 

здебільшого підміняється використанням безкоштовної праці підопічних. 
         –  Зокрема, взимку – це прибирання за свинями та коровами. 

Весною-восени – посадка та збір врожаю, випасання худоби та прибирання за 
тваринами. При цьому, не здійснюється підготовка підопічних до самостійного 
проживання та роботи в громаді, що є основним завданням реабілітації. 
Документація щодо організації трудотерапії підопічних не ведеться або 
ведеться у довільній формі: відсутній перелік осіб, яким призначено 
трудотерапію, не фіксується час початку і завершення робіт, у підопічних немає 
щоденного огляду медичним персоналом та відповідного допуску або не 
допуску до робіт (Ходорківський ПНІ, Чорторийський ПНІ, Тур’я-Реметівський 
ПНІ); 

–  підопічні Дубенського будинку-інтернату для громадян похилого віку 
та інвалідів проходили «працетерапію» на підсобному господарстві директора 
інтернату. Самі підопічні вважали, що це «краще, ніж сидіти без діла». Як 
оплату їм видавали частину їх власних пенсійних коштів. А вихованці 
Мукачівського ДБІ замість занять у спортзалі, які мали бути відповідно до 
розпорядку дня, перебували на польових роботах; 

– індивідуальні програми реабілітації інвалідів Делятинського ПНІ 
складені лікарями інтернату, а не МСЕК, як передбачено п. 8 Положення про 
індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою КМУ 
від 23.05.2007 р. № 757; 

– прикуті до ліжка хворі підопічні не забезпечені технічними засобами 
реабілітації (приліжковими столиками, стільчиками із санітарним оснащенням, 
кріслами колісними тощо); 

–  фактично у всіх інтернатних установах відсутні умови для проведення 
заходів соціально-побутової реабілітації: самостійного прання та сушіння 
білизни, приготування їжі тощо. 
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Неналежний стан житлових кімнат та інших приміщень 
Ураховуючи поступову зміну нормативу житлової площі, що на сьогодні 

становить до 8-10 кв.м. на одну особу, потужність інтернатних установ, 
особливо психоневрологічних та дитячих будинків-інтернатів, з часу їх 
створення не лише не зменшувалася, а навпаки, постійно збільшувалася. У цих 
установах простежується велика скупченість підопічних та вихованців у 
житлових кімнатах – у середньому на одне ліжко припадає приблизно 2,5-4 
кв.м.   

Серйозною проблемою є відсутність окремих приміщень таких, як:  
– актові зали; 
– приміщення для проведення релігійної служби, здійснення молитов та 

обрядів (Делятинський ПНІ, Снятинський ПНІ, Мирогощанський ДБІ, 
Ходорківський ПНІ); 

– їдальні (підопічні їдять у кімнатах для денного перебування); 
– роздавальні у житлових корпусах, тому посуд для їжі знаходиться у 

шафах службових приміщень поряд з шафами з одягом підопічних 
(Снятинський ПНІ); 

– приміщення для зберігання верхнього одягу, у тому числі й одягу, у 
якому підопічні працюють на території інтернату та підсобному господарстві 
(Снятинський ПНІ). 

– виявлені порушення щодо розміщення підопічних у палатах без вікон 
та дверей (освітлення лише штучне), які облаштовані шляхом перебудови 
великого за розмірами приміщення на окремі кімнати за допомогою 
перегородок (Ходорківський ПНІ); 

– приміщення для важкохворих підопічних не обладнано пандусами, що 
ускладнює як пересування самих підопічних, так і роботу обслуговуючого 
персоналу (Ходорківський ПНІ, Любецький ПНІ); 

 – деякі ліжка мають пошкоджені панцерні сітки, тому заслані 
дерев’яними настилами (Чорторийський ПНІ, Тур’я-Реметівський ПНІ); 

 –  окремі ліжка потребують негайної заміни, оскільки не відповідають 
вимогам людей певного зросту та віку (Залучанський ДБІ); 

–  через перенаповненість майже відсутні приліжкові тумбочки, шафи, у 
яких можна зберігати власні речі для кожного підопічного (Чорторійський ПНІ, 
Бережанський ПНІ, Делятинський ПНІ); 

– усі вікна на першому поверсі Любицького ПНІ мають глухі ґрати, що є 
порушенням п. 2.16. ст. ІІІ Правил пожежної безпеки в Україні від 30.12.2014 р. 
№1417; 

– на стелях та стінах житлових кімнат виявлено пліснявий грибок 
(Делятинський ПНІ); 

– у Залучанському ДБІ відсутні прогулянкові майданчики з накриттям 
для захисту від атмосферних опадів чи надмірного сонячного проміння; 

– неналежне облаштування ізоляторів та карантинних відділень: у 
більшості інтернатних установ приміщення ізолятора виконує функцію 
приймально-карантинного відділення (або навпаки). У зазначених 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                356 
 
 

приміщеннях відсутні санітарні кімнати (душові/ванни, унітази тощо),або 
вони мають спільний коридор з іншими житловими кімнатами (Делятинський 
ПНІ, Снятинський ПНІ, Ходорківський ПНІ, Пугачівський ДБІ, Мирогощанський 
ДБІ, Буківський ДБІ, Тур’я-Реметівський ПНІ );  

–  у Бережанському ПНІ тривалий час було відсутнє гаряче 
водопостачання (для миття підопічних носили гарячу воду з кухні). У 
житловому корпусі був один туалет, яким користувався лише персонал, а 
підопічні користувалися вуличним туалетом;  

– у житлових кімнатах Тур’я-Реметівського ПНІ було брудно, на ліжках 
були старі матраци і занедбана та чорна постільна білизна; 

–  для підопічних Львівського геріатричного пансіонату не створено 
відповідних умов для здійснення санітарно-гігієнічних процедур (санітарки-
ванниці не працюють в суботу і неділю, тому в ці дні користуватись душовими 
неможливо, після 20.00 щоденно перестають подавати воду); 

–  усупереч правилам протипожежної безпеки підопічні палять в 
спальних кімнатах, деякі – у ліжках (Львівський геріатричний пансіонат, 
Бережанський ПНІ, Тур’я-Реметівський ПНІ). 

 
  
Неналежний стан інших службових приміщень (їдальня, харчоблок, 

бані тощо): 
– незадовільне облаштування кімнат для відвідувачів: застарілі меблі, 

дуже низька температура (приміщення не опалюється), брудно тощо 
(Делятинський ПНІ); 

– у неналежному стані перебуває санітарно-технічне обладнання 
(водопровідні крани) у санітарних та душових кімнатах, а також у вуличних 
вбиральнях; 

– негайного ремонту потребують приміщення харчоблоку, житлові 
кімнати та санітарні вузли Львівського, Дніпропетровського геріатричних 
пансіонатів; 

– приміщення харчоблоку не опалюється, на стінах цільовий грибок і 
відсутня примусова вентиляція. Застаріле обладнання (м’ясорубка, плити, 
терки, холодильне обладнання). (Снятинський ПНІ, Пугачівський ДБІ); 

– у Залучанському ДБІ функціонує басейн, у приміщенні якого не 
обладнано примусову вентиляцію. Крім того, його функціонування 
призупинено у зв’язку з недостатнім фінансуванням. 

 
Незабезпечення належним харчуванням та невиконання 

натуральних норм харчування 
За наявності підсобного господарства (свиней, великої рогатої худоби, 

орних земель та городини) не виконуються натуральні норми харчування. 
Аналіз документації по виконанню натуральних норм харчування показав, що 
зазначені норми не дотримуються стосовно вживання підопічними: свіжих 
овочів та фруктів (70-60 %), молока, молочнокислих продуктів (95-90 %), сиру 
(70-60 %), а також риби (80 %). Недотримання норм є порушенням права 
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підопічних на якісне харчування, що є особливо неприпустимим за умов 
ведення установою великого підсобного господарства та залучення підопічних 
до роботи в якості працетерапії (Ходорківський ПНІ, Чорторийський ПНІ, 
Делятинський ПНІ). 

Під час спілкування з підопічними Дубенського будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів, Львівського геріатричного пансіонату 
було з’ясовано, що більшість з них незадоволені харчуванням (несмачно, малі 
порції, рідко буває м’ясо тощо). Крім того, підопічні скаржилися на 
використання прострочених продуктів працівниками харчоблоку. 

В інтернатах Дніпропетровської області діє система «надання послуг з 
харчування». На тендерній основі обирається компанія, яка на базі установи 
повністю організовує харчування – від закупівлі продуктів до формування 
меню та приготування їжі. Разом з тим, підопічні окремих закладів скаржаться 
на одноманітне меню, погану якість та смак їжі. Вони стверджували, що ще 2-3 
роки назад готували краще і надавали більше кисломолочних та м’ясних 
продуктів (Васильківський ПНІ, Верхівцевський ПНІ). 

 
Порушення права на дозвілля та відпочинок: 

– підопічні, які не задіяні у процесі трудотерапії, протягом дня нічим не 
зайняті, з ними не проводяться культурно-масові заходи, крім перегляду 
телевізора. Діти та молодь проводять свої дні у бездіяльності — лежачи в 
ліжках житлових кімнат, сидячи на лавках чи підлозі у кімнаті для дозвілля 
(Львівський ГП, Чорторийський ПНІ, Городнянський ПНІ, Залучанський ДБІ, 
Мирогощанський ДБІ, Голобський ДБІ); 

– у закладах відсутні культпрацівники, які мають проводити культурно-
масові заходи (Залучанський ДБІ, Мирогощанський ДБІ, Чорторийський ПНІ). 

 
Відсутній доступ до свіжого повітря: 

– лежачі підопічні роками не вивозяться персоналом на свіже повітря 
(Козелецький, Львівський геріатричні пансіонати, Дубенський будинок-
інтернат для громадян похилого віку та інвалідів). Наявні технічні засоби 
реабілітації (візки тощо) використовувати неможливо через відсутність ліфтів 
та/або пандусів. (Любицький ПНІ). 

 
Відсутній вільний доступ до питної води (Залучанський ДБІ, 

Замглайський ДБІ, Любицькй ПНІ, Городнянський ПНІ). 
 

Порушення права на приватність: 
– у дитячих будинках-інтернатах проживають діти віком від 4 до 18 

років спільно з дорослими підопічними молодіжного відділення, у порушення 
п.4.4 Типового положення про дитячий будинок-інтернат (Мирогощанський 
ДБІ, Глобський ДБІ);  

– відсутні перегородки між унітазами, ванними та душовими лійками 
(Ходорківський ПНІ, Городнянський ПНІ, Мирогощанський ДБІ, Голобський 
ДБІ, Пугачівський ДБІ);   
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– на вікнах санітарних кімнат відсутні фіранки або непрозора плівка 
(Пугачівський ДБІ, Мирогощанський ДБІ).   

 
 Недостатня кількість та якість одягу у підопічних та вихованців: 
– у Мирогощанському ДБІ через недостатню кількість шкарпеток 

більшість підопічних не мають змінних, а решта – їх взагалі не мають; 
– не всі підопічні були одягнені відповідно до погодних умов. У 

Ходорківському ПНІ під час прогулянки у вересені в прохолодну погоду деякі 
підопічні були без шкарпеток у гумовому взутті; 

– одяг підопічних старий, без маркування (Делятинський ПНІ, 
Чорторийський ПНІ, Мирогощанський ДБІ). За словами підопічних, адресне 
прання здійснюється, якщо підопічні «домовляться». Деякі підопічні з цієї 
причини перуть одяг самостійно. Пральний порошок, туалетний папір та мило 
в інтернатах на видають, підопічні закуповують їх власним коштом 
(Львівський геріатричний пансіонат). 

   
Нецільове використання особистих пенсійних коштів недієздатних 

підопічних: 
– усі вихованки Замглайського БДІ після 14 років були визнані судом 

недієздатними. Ті дівчата, у яких опікуном є директор установи чи заступник 
директора, частину пенсії отримують на особистий рахунок, при цьому не 
можуть користуватись коштами. Працівники інтернату пояснили таку 
заборону відсутністю в селищі магазину, де б надавали фіскальний чек; 

– працівники Дубенського будинку-інтернату для громадян похилого 
віку та інвалідів вирішують самостійно питання щодо замовлення товарів в 
крамниці залежно від того, як підопічний поводився протягом тижня або 
скільки попрацював на підсобному господарстві; 

– власні кошти підопічних витрачалися на придбання їм медикаментів 
(Чорторийський ПНІ); 

– зловживання при використанні особистих коштів підопічних 
Ходорківського ПНІ: майже всім недієздатним, опіку над якими здійснює 
адміністрація, за документами купували пару чобіт кожні три місяці поспіль, 
хоча відповідно до нормативів кожна особа забезпечується однією парою чобіт 
на рік. На товарному чеку була відсутня печатка, документи заповнені однією 
особою. 

 
Відсутність звернень адміністрацій інтернатних установ до 

відповідних органів щодо неналежного виконання обов’язків опікунами, 
призначеними за рішенням суду, стосовно їх заміни (Козелецький 
геріатричний пансіонат, Ходорківського ПНІ). 

 
У Львівському геріатричному пансіонаті, Дубенському будинку-

інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів виявлена проблема із 
вживанням підопічними алкогольних напоїв. За словами підопічних, 
алкоголем торгували самі працівники установи. Було названо конкретну особу 
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– охоронника установи. Монітори не побачили охоронника на робочому місці ні 
на початку моніторингового візиту, ні по його закінченні. 

 
Моніторинг установ служб у справах дітей 
Упродовж 2015 року працівники Департаменту НПМ відвідали 7 центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей та один притулок для дітей. 
Під час моніторингових візитів вивчались умови перебування, навчання 

й виховання дітей у зазначених установах та стан додержання їх прав і свобод. 
Зокрема, встановлено, що створені відповідні умови для проживання дітей, 
вони забезпечуються п’ятиразовим раціональним харчуванням та відповідним 
сезонним одягом. 

Реалізується право вихованців на відповідний рівень освіти та 
реабілітаційних послуг. Укладено договори між установами та 
загальноосвітніми навчальними закладами щодо навчання дітей згідно з 
індивідуальними програмами навчання. Майже в усіх установах створено 
умови для соціально-педагогічної реабілітації. Обладнано кімнати для 
індивідуальної навчальної та корекційно-виховної роботи з вихованцями. 
Проводяться виховні та розвивальні заходи, працюють гуртки. Вихованці віком 
з 6 до 18 років у період навчального року забезпечуються шкільної формою, 
підручниками, канцелярським приладдям. 

Діти мають змогу переглядати телевізійні передачі у кімнатах 
відпочинку, користуватися мобільним зв’язком, мають доступ до мережі 
Інтернет з метою комунікації та участі в освітніх проектах. Для проведення 
спортивно-оздоровчої роботи обладнані відповідні приміщення. 

Медичний супровід вихованців здійснюється шляхом укладення 
договорів з лікувальними установами. 

Територія установ озеленена, облаштовано прогулянкові зони та ігрові 
майданчики. Реалізується право вихованців на доступ до свіжого повітря. 

Установи здійснюють роботу щодо повернення дітей до біологічних 
сімей, встановлення над ними опіки та усиновлення. 

 
Водночас виявлено низку проблем: 

Психологічні служби центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 
недостатньо забезпечені методичним інструментарієм. Зокрема, не вистачає 
діагностичних методик та програм розвитку для дітей дошкільного віку. 

У зв’язку з цим, існує потреба у розробці такого інструментарію для 
проведення діагностичних досліджень проблем та недоліків розвитку дітей 
дошкільного віку, розроблення практичних методичних рекомендацій і 
програм з метою надання педагогами центрів комплексної соціальної, 
психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги дітям 
дошкільного віку, що опинились у складних життєвих обставинах. 

В окремих установах виявлені порушення права підопічних на належні 
умови проживання, зокрема: 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                360 
 
 

не забезпечена можливість цілодобового доступу до питної води 
(Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської 
обласної державної адміністрації); 

не внормовано користування вихованцями мобільним зв’язком (Центри 
соціально-психологічної реабілітації дітей Дніпропетровської міської ради та 
служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації); 

потребує ремонту покрівля та фасад будівлі, система водогону та 
каналізації Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації 
дітей; 

необхідно облаштувати комп’ютерний клас з підключенням комп’ютерів 
до мережі Інтернет у Черкаському обласному центрі соціально-психологічної 
реабілітації дітей; 

потребує переобладнання карантинне відділення Обласного центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім» Житомирської 
обласної ради. 

 
Стан виконання рекомендацій, наданих за результатами 

моніторингових візитів до установ системи соціального захисту населення  
 
Протягом 2015 року було здійснено вісім повторних візитів до 

стаціонарних установ системи соціального захисту населення: 
Артемівський психоневрологічний інтернат (Донецька область) 
Городнянський психоневрологічний інтернат (Чернігівська область) 
Мукачівський психоневрологічний інтернат (Закарпатська область) 
Мукачівський психоневрологічний інтернат № 1 (Закарпатська область) 
Бережанський психоневрологічний інтернат (Тернопільська область) 
Магальський дитячий будинок-інтернат (Чернівецька область) 
Львівський геріатричний пансіонат (Львівська область) 
Теребовлянський психоневрологічний інтернат (Тернопільська область) 
Під час повторного візиту до Городнянського ПНІ моніторингова група 

констатувала суттєві зміни, а саме: 
–  замінено постільну білизну, одяг та деякі ліжка, старі щербаті кружки 

на нові; пофарбовано підлогу у житлових кімнатах, застелені килимові доріжки 
тощо.  

–   ураховуючи рекомендації НПМ, адміністрація інтернату забезпечила 
підопічну, яка спала у візку, особистим ліжком. Однак, підопічна продовжує 
спати у візку, оскільки придбане ліжко не відповідає її фізичним можливостям 
та фізіологічним потребам. 

Водночас, проаналізувавши записи в історії хвороби підопічної Ж. 
Городнянського ПНІ, зроблено висновок про фальсифікацію медичної 
документації. Так, 13.10.2015 р. були відсутні будь-які записи щодо проведення 
після квітня 2012 р. консультацій та оглядів вузькими спеціалістами. 
Натомість під час повторного візиту 06.11.2015 р. з’явився запис лікаря-хірурга 
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Городнянської центральної районної лікарні проведення огляду підопічної, 
зроблений ще до першого візиту НПМ. 

Тільки після моніторингового візиту НПМ проведено огляд 
онкохірургом та отримано направлення до онкодиспансеру на огляд 
підопічної, яка не оглядалась фахівцями і не отримувала належного лікування. 

До Делятинського ПНІ було здійснено повторний моніторинговий візит, 
під час якого було з’ясовано, що більшість рекомендацій, наданих після 
першого візиту (10.09.2013 р.), виконані частково. Так, у корпусі (на 30 осіб), 
який під час першого візиту знаходився у аварійному стані, у березні 2015 р. 
завершувався капітальний ремонт. Зі слів персоналу, залишилися 
невирішеними питання підключення системи опалення та оснащення 
меблями, які вже були замовлені. Під час ремонту великі кімнати були 
облаштовані перегородками, що в результаті покращило умови перебування 
підопічних (зменшило кількість підопічних в одній кімнаті з 8-10 до 2-4 осіб). 
Відремонтовано другий поверх, облаштовано кімнату для відпочинку, 
реабілітаційну кімнату, відремонтовані санітарні кімнати. 

Залишилися невирішеними питання. А саме, не створені умови для 
проведення належної реабілітації та абілітації; недостатньо молодшого 
медичного персоналу; відсутні навіси від сонячних променів та атмосферних 
опадів, не замінені застарілі та некомфортні ліжка, відсутні культурно-
дозвільні та фізкультурно-спортивні приміщення і майданчики. 

Уперше представники НПМ відвідали Теребовлянський ПНІ заклад у 
вересні 2012 року. Тоді було зафіксовано погані умови для проживання людей, 
бруд у кімнатах, неприємний запах і грати в коридорах, за якими проживали 
ліжко хворі та складні у догляді жінки. 

Цього разу монітори відмітили, що умови проживання стали кращими. 
Грати замінені новими дверима, абсолютно відсутній будь який неприємний 
запах, в кімнатах чисто та прибрано. 

Проте відділення для інтенсивної терапії (там проживають жінки, які 
потребують додаткового догляду) потребує ремонту. Кімнати цього відділення 
не затишні, з ґратами на вікнах. Величезною проблемою продовжує бути 
відсутність будь-яких культурно-масових заходів та занять для мешканців 
інтернату. 

Витяги зі звітів за результатами моніторингових візитів надсилалися до 
Міністерства соціальної політики України, яким вживались відповідні заходи 
реагування. 

Так, Мінсоцполітикою затверджено Мінімальні норми забезпечення 
предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та 
дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального 
захисту населення (наказ Мінсоцполітики від 19.08.2015 р. № 857).  

Розроблено нові редакції Типових положень про інтернатні установи 
(зокрема розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат» та 
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«Деякі питання соціального захисту дітей-інвалідів») відповідно до яких 
Правила внутрішнього розпорядку затверджує директор установи. 

Також розроблено: 
– проекти Державного стандарту стаціонарного догляду для осіб, які 

втратили і не набули здатність до самообслуговування (наразі проект акта 
опрацьовано з регіонами), Державного стандарту підтриманого проживання 
осіб похилого віку та інвалідів (опрацьовується у Міністерстві); 

–  Порядок використання власних коштів дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна 
дієздатність яких обмежена, опіку (піклування) над якими здійснює інтернатна 
установа; 

– Інструкції про організацію надання соціально-медичних послуг та 
проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів в установах 
соціального захисту населення для громадян похилого віку та інвалідів; 

–  Порядок взаємодії установ соціального захисту населення для 
громадян похилого віку та інвалідів, із закладами охорони здоров’я щодо 
надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам (наразі ці 
проекти актів опрацьовуються в Міністерстві). 

Прийняття вищезазначених актів надасть змогу врегулювати низку 
питань щодо роботи інтернатних установ, зокрема, здійснення ліцензування 
провадження господарської діяльності з медичної практики, визначення 
показань та протипоказань для влаштування в установу, організації поховання 
померлих вихованців/підопічних, облік та використання сум пенсій 
(щомісячного довічного грошового утримання), державних соціальних 
допомог, нарахованих відповідно до законодавства дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклування, недієздатним особам та особам, 
дієздатність яких обмежена, які є вихованцями/підопічними інтернатних 
установ тощо. 

Більшість із зазначеного було рекомендовано у попередніх Спеціальних 
доповідях Уповноваженого з прав людини «Моніторинг місць несвободи в 
Україні: стан реалізації національного превентивного механізму» (за 2012, 
2013 і 2014 рр.). 

З метою недопущення порушення прав людей з особливими потребами 
департаментами соціального захисту населення регіонів проведено навчання 
керівників стаціонарних установ сфери соціального захисту населення. 

За інформацією Мінсоцполітики працівниками міністерства періодично 
здійснюються моніторингові візити до інтернатних установ, за результатами 
яких до відповідних обласних державних адміністрацій також надсилаються 
рекомендації Мінсоцполітики щодо усунення проблем та недоліків, виявлених 
за результатами візиту. 

Міністерством проводиться робота щодо підвищення рівня професійної 
компетенції спеціалістів, які працюють в інтернатних установах системи 
соціального захисту населення, що також було рекомендовано у зазначених 
вище Спеціальних доповідях. З цією метою проводяться курси підвищення 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                363 
 
 

кваліфікації, тренінги, супервізії для різних категорій працівників, де 
включається тема щодо прав людини. 

За результатами виявлених під час моніторингових візитів грубих 
порушень прав людини прокуратурами Тернопільської, Закарпатської та 
Чернігівської областей були розпочаті кримінальні провадження за фактами 
зловживанням службовими становищами посадовими особами Бережанського 
ПНІ, Тур’я-Реметівського ПНІ та Городнянського ПНІ. На даний у зазначених 
кримінальних провадженнях триває досудове розслідування. 

Департаментом з питань реалізації національного превентивного 
механізму Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини спільно з 
Харківським інститутом соціальних досліджень 25-28 жовтня 2015 року були 
проведені тренінги щодо забезпечення прав людини в інтернатних установах. 
У навчальних заходах взяли участь представники системи соціальних послуг – 
директори психоневрологічних інтернатів, геріатричних пансіонатів, дитячих 
будинків-інтернатів, працівники Міністерства соціальної політики України та 
департаментів соціального захисту населення в областях. 

Крім того, у грудні 2015 року проведені семінари-наради з директорами 
інтернатних установ Закарпатської та Тернопільської областей за участю 
координаторів зі зв’язків з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини у Закарпатській та Тернопільській областях Григор’євим О. В. та 
Шевченком В. П. з питань дотримання прав національних меншин та 
підопічних інтернатних установ. 
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РОЗДІЛ 7. ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ. 

СПРАВИ Н. САВЧЕНКО, О. СЄНЦОВА, О. КОЛЬЧЕНКА ТА ІНШИХ 
 
Протягом 2015 року до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини надійшло 196 звернень щодо захисту прав українських громадян за 
кордоном. 

Однак, як і у 2014 році Уповноваженим з прав людини приділялася 
значна увага саме питанням порушення правоохоронними органами Російської 
Федерації (далі – РФ) права на свободу та особисту недоторканність. 

Основні порушення прав громадян України на території РФ залишились 
без змін. Це ті самі зазіхання на свободу та особисту недоторканність. 

Продовжувалось провадження у справі громадян України Олега Сєнцова, 
Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія, провадження 
щодо захисту прав яких було відкрито за власною ініціативою Уповноваженого 
у зв’язку з їх затриманням співробітниками Федеральної служби безпеки РФ   
11 та 16 березня 2014 року. 

З метою здійснення моніторингу дотримання процесуальних прав 
громадян України на території РФ Уповноваженим з прав людини після 
консультацій з представниками громадськості було визначено своїм 
представником Шрейдлера Володимира Ілліча, відомого російського 
журналіста та правозахисника, якому було доручено здійснювати моніторинг 
судових засідань у тому числі і у справі О. Сєнцова, Н. Савченко та інших. Про 
цей факт було повідомлено Уповноваженого з прав людини в РФ п. Памфілову. 

Моніторинг судових засідань засвідчив упередженість суду, тим більше 
що факти застосування тортур до Сєнцова, Кольченка та Афанасьєва на стадії 
досудового слідства не були розслідувані належним чином. 

Після того як 25 серпня 2015 року Сєвєро-Кавказський окружний 
військовий суд в Ростові-на-Дону постановив вирок, яким засудив громадян 
України Олега Сєнцова і Олександра Кольченко до 20 та 10 років позбавлення 
волі, Уповноважений звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ та до 
Голови Верховного Суду РФ з листами, у яких наголошувала про те, що таке 
суворе покарання було призначено, оскільки, на думку суду, мова йшла про 
створення в Криму нібито терористичної організації, що є підрозділом 
«Правого сектору», яка гіпотетично ставила своєю метою добитися виходу 
Криму із складу Росії. Крім того, громадян України звинуватили в підпалах у 
квітні-травні 2014 року у Сімферополі офісів громадської організації «Російська 
община Криму» та місцевого відділення партії «Єдина Росія» (у той час «Партії 
регіонів»), а також в намірах організувати вибух меморіалу «Вічний вогонь» та 
пам’ятника Леніну у Сімферополі. В результаті такої діяльності жодна людина 
не постраждала, а шкода, нанесена майну, навряд чи може вважатися значною.  

При цьому  Уповноважений наполягала на тому, що такі звинувачення 
ґрунтуються на показах, отриманих із застосуванням тортур та катування, про 
що неодноразово заявляли і Олег Сєнцов, і Олександр Кольченко, а в 
подальшому і Геннадій Афанасьєв. 
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На жаль, ці заяви не були не лише враховані судом під час оцінки 
доказів, але так і не було забезпечено ефективне розслідування відповідно до 
Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання, та Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод.  

Більше того, на думку Уповноваженого, у вказаному судовому рішенні 
явно проглядається дискримінація за національним походженням щодо 
громадян України, тому що в інших справах, у яких вироки виносилися 
відносно громадян Росії, строки позбавлення волі були набагато меншими. 

Це підтверджується вироком Московського міського суду, який був 
винесений у квітні 2002 року, згідно з яким п’ять громадян РФ – активістів 
організації «Рєввоєнсовєт» – були визнані винними в підготовці та реальному 
вчиненні низки вибухів на декількох об’єктах в м. Москва та Московській 
області, а також у підготовці насильницького захоплення влади в окремому 
регіоні – Брянській області. При цьому суд призначив максимальне покарання 
– 11 років позбавлення волі лише Володимиру Белашеву як колишньому 
оперуповноваженому ГУБОЗ МВС РФ. Решта була засуджена до 8,5, 6,5 та 4,5 
років позбавлення волі відповідно. 

Ще одним прикладом можуть слугувати і вироки, що винесено в 2012 
році, у так званій «справі АБТО (Автономної бойової терористичної 
організації)», у якій 9 громадян РФ – учасників групи  засуджено до різних 
строків позбавлення волі, але максимальний строк був 12 років. 

Це дає підстави стверджувати, що одні і ті самі норми кримінального 
закону по різному застосовуються до російських та українських громадян. Це є 
прямим порушенням статті 5 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації, яка зобов’язує державу-учасника забезпечити право на 
рівність перед судом і всіма іншими органами, що здійснюють правосуддя, 
незалежно від національного або етнічного походження. 

Також в цій ситуації наявне порушення статті 14 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, яка встановлює, що користування 
правами і свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечено без 
будь-якої дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі і за ознакою 
національного походження. 

Уповноважений звернула увагу на те, що в Європейському суді з прав 
людини вже склалася практика винесення рішень проти держав, які не 
забезпечили право на свободу від катувань, доступ до правосуддя і свободу від 
дискримінації, та застерегла, що випадок з винесенням вироку громадянам 
України може стати ще одним таким прикладом. 

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини просила Голову 
Верховного Суду РФ приєднати її звернення до матеріалів справи під час 
розгляду апеляційної скарги та дати належну оцінку викладеним фактам у ході 
судового розгляду, а також попросила Уповноваженого з прав людини в РФ 
підтримати це клопотання. 
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За повідомленням Верховного Суду РФ зазначене звернення було 
приєднано до матеріалів кримінальної справи разом з апеляційними скаргами 
учасників судового засідання. 

На жаль, незважаючи на відсутність ефективного розслідування фактів 
катувань Сєнцова та Кольченка, а також явну дискримінацію за етнічним 
походженням,  Верховний Суд РФ залишив без змін вирок щодо Олега Сєнцова і 
Олександра Кольченка, які в подальшому були етаповані для відбування 
покарання та наразі знаходяться у  виправній колонії № 6 м. Копейська 
Челябінської області (Кольченко) та виправній колонії № 1, що розташована 
під Якутськом (Сєнцов). 

У зв’язку з отриманням від правозахисників інформації про погіршення 
після тривалого етапування здоров’я  Олега Сєнцова  28 березня 2016 року 
Уповноважений звернулась із відповідним запитом до Уповноваженого з прав 
людини в Республіці Саха (Якутія) з метою з’ясування умов тримання  Сєнцова 
та надання йому відповідної медичної допомоги. 

Крім того, Уповноважений також зверталася до Уповноваженого з прав 
людини в РФ Памфілової Е. О. в інтересах Г. С. Афанасьєва, засудженого за 
звинуваченням у членстві  в терористичній організації (справа О. Сєнцова) 24 
грудня 2015 року Московським міським судом до 7 років позбавлення волі з 
відбуванням покарання у колонії строгого режиму. 

В листі йшлося про те, що адвокат, з яким мати Афанасьєва уклала угоду 
ще 12 травня 2014 року, до справи допущений так і не був, чим було порушено 
право Геннадія Афанасьєва на захист. Більш того, одразу після затримання 
Афанасьєва Г. С. катували та застосовували тортури, про що свідчать його 
покази, які він надав адвокату Попкову А. В. Це призвело до того, що під час 
досудового слідства Геннадій Афанасьєв був примушений визнати свою вину 
та надати покази, які стали основою звинувачень проти нього самого та Олега 
Сєнцова і Олександра Кольченка. Вирок щодо нього був винесений 24 грудня 
2014 року, але до серпня 2015 року до нього не допускали адвокатів, у зв’язку з 
чим він був позбавлений права подати апеляційну скаргу. Незважаючи на те, 
що вирок щодо нього вступив у законну силу, його продовжували тримати в 
СІЗО, а пізніше перевели до СІЗО-4 м. Ростов-на-Дону для участі в судовому 
розгляді справи Олега Сєнцова і Олександра Кольченка. 

Під час виступу в даному судовому засіданні 31 липня 2015 року 
Г.Афанасьєв, незважаючи на погрози, які надходили від працівників ФСБ РФ, 
зробив заяву про відмову від даних раніше показів у зв’язку з тим, що свідчив 
під тиском та тортурами. Після цього його побив працівник ФСБ, і тілесні 
ушкодження були зафіксовані працівниками СІЗО-1 м. Ростов-на-Дону, коли він 
був туди доставлений 12 серпня 2015 року. Лише 4 вересня Афанасьєва Г. С. 
вивезли у Республіку Комі для подальшого відбування покарання. Умови 
доставки та тримання в ФКУ ВК-25 ГУФСВП РФ по Республіці Комі можна 
прирівняти до катувань. 

Ураховуючи викладене, Уповноважений звернулася з проханням до 
російської колеги сприяти проведенню об’єктивного, ефективного 
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розслідування зазначених фактів порушення прав Афанасьєва та звернути 
увагу на умови тримання засуджених у зазначеній виправній колонії, де їм 
забороняють в денний час заходити в житлові приміщення, користуватися 
табуретами, тумбами та особистими речами. На, жаль, відповіді так отримано і 
не було. 

Уповноважений з прав людини взяла участь у брифінгу для 
представників дипломатичних місій та представництв міжнародних 
організацій «Крим. Окупація. Два роки потому», який відбувся у приміщенні 
Міністерства закордонних справ України 10 березня 2016 року. У заході також 
брали участь представники органів державної влади та організацій 
громадянського суспільства. 

Під час брифінгу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
звернулася до представників дипкорпусу та розповіла про проблеми громадян 
України, незаконно ув’язнених на території РФ, та закликала міжнародну 
спільноту посилити тиск на владу РФ з метою звільнення українців. Зокрема, 
було наголошено на численних порушеннях фундаментальних прав і свобод у 
справах Олега Сєнцова, Олександра Кольченка та Геннадія Афанасьєва, які 
були зафіксовані Офісом Омбудсмена України. Мова йшла про застосування 
тортур до затриманих та відсутність ефективного розслідування цих фактів, 
відмову у наданні медичної допомоги та доступі до незалежного адвоката, а 
також порушенні права на правову допомогу, оскільки тривалий час їм не 
надавалась можливість зустрітися з працівниками консульської служби 
України. 

Після брифінгу відбулося спілкування Уповноваженого з мамою 
Геннадія Афанасьєва, яка розповіла про те, що її син наразі утримується в 
тюрмі, а не в колонії, як інші в’язні, що відбувають покарання, він не отримує 
належної медичної допомоги, яка йому край необхідна у зв’язку із погіршенням 
стану здоров’я під час етапування. Для лікування потрібні спеціальні 
антибіотики, вітаміни та інші лікувальні препарати, які мати намагалася 
передати Геннадію, але, на жаль, за інформацією пані Ольги, вони не були 
передані навіть до санітарної частини. 

У зв’язку з цим Уповноважений негайно 11 березня 2016 року 
звернулась до Уповноваженого з прав людини в Республіці Комі РФ з 
проханням відвідати Геннадія Афанасьєва в тюрмі, з’ясувати умови його 
тримання та рівень надання йому медичної допомоги, а також надати копії 
медичних документів, які свідчать про стан здоров’я Афанасьєва та медичну 
допомогу, що йому надається чи надавалася. 

21 березня отримано відповідь Уповноваженого з прав людини в 
Республіці Комі РФ Биковської Н.Н. про те, що звернення розглядається, а про 
результати буде повідомлено пізніше. 

Також триває провадження і у справі Надії Савченко. У зв’язку з тим, що 
компетентними органами РФ було прийнято рішення про проведення суду у 
справі Надії Савченко в м. Донецьк Ростовської області і її етапування до місця 
проведення судових засідань, Уповноважений з прав людини звернулась до 
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голови Донецького міського суду Ростовської області РФ з проханням в 
порядку статті 35 Кримінально-процесуального кодексу РФ розглянути її 
клопотання про зміну підсудності та передачу розгляду справи щодо Савченко 
Н.В. у відповідний суд м. Москва. При цьому Уповноважений звернулася і до 
своєї колеги з Росії з проханням підтримати таке своє клопотання. 

Необхідність зміни підсудності Уповноважений з прав людини 
обґрунтовувала тим, що м. Донецьк Ростовської області знаходиться 
безпосередньо поруч з тією територією України, де відбуваються бойові дії, а 
тому існує загроза життю як самої Надії, так і її колег та родичів, які б хотіли 
бути присутніми під час судового засідання, та не виключала можливість 
провокацій з боку представників так званих ДНР та ЛНР, які можуть вільно 
пересуватися через державний кордон з РФ. 

Більш того, за твердженням адвокатів Савченко Н. В., доступ у судове 
засідання, яке мало проводитись в м. Донецьку Ростовської області, 
ускладнюється навіть для них, тому що існує необхідність отримувати 
спеціальні перепустки, щоб потрапити в прикордонну зону, не кажучи вже про 
правозахисників, представників громадськості та засобів масової інформації. 

Таким чином, на думку Уповноваженого, виникала загроза проведення 
закритого засідання, що суперечитиме статті 6 Конвенції про захист прав 
людини і основних свобод, яка гарантує всім право на справедливий та 
публічний розгляд справи. 

У відповідь Уповноважений з прав людини в РФ повідомила, що у неї 
немає повноважень підтримувати в суді клопотання про зміну підсудності. 

Представник Уповноваженого з прав людини з питань моніторингу 
дотримання прав громадян України в РФ пан Шрейдлер В.І. був присутнім під 
час судових засідань, про хід яких повідомляв Уповноваженого. 

У зв’язку з тим, що на знак протесту в судовому засіданні 3 березня 2016 
року Надія Савченко заявила про сухе голодування та заборонила російським 
лікарям надавати їй допомогу, Уповноважений з прав людини терміново 
звернула увагу п. Памфілової на цей факт та попросила негайно надати 
сприяння у залученні українських лікарів, які зможуть надати їй відповідну 
допомогу.  

Вже 7 березня 2016 року представники Уповноваженого з прав людини 
в РФ відвідали Надію Савченко, однак українських лікарів до неї так і не 
допустили. Більш того, суд прийняв рішення, що приговор буде оголошено 
лише 21-го березня, а до цього часу, оскільки суд перебуватиме в нарадчій 
кімнаті, взагалі нікому не будуть надаватися будь-які дозволи на відвідування 
Савченко Н.В. Це стало підставою для повторного звернення 09 березня 2016 
року до російської колеги з проханням сприяти допуску лікарів, які вже 
перебувають на території РФ та готові в будь-який час оглянути Надію, а також 
забезпечити можливість її спілкування з сестрою та матір’ю і адвокатами. 

У відповідь, Уповноважений з прав людини в Російській Федерації на 
своєму офіційному веб-сайті розмістила повну інформацію про заходи, вжиті 
нею з метою сприяння проведення комісійного огляду Надії українськими 
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лікарями, зокрема про її звернення до директора ФСВП Росії Геннадія 
Корнієнко та до Донецького міського суду Ростовської області. 

Також на контролі Уповноваженого перебувають справи громадян 
України Юрія Солошенка, Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Валентина 
Виговського, які були заарештовані правоохоронними органами РФ та до яких 
протягом тривалого часу не допускали українських дипломатів, а всі їх вимоги 
ігнорувалися силовими відомствами Росії. 

У зв’язку з цим протягом січня – квітня 2015 року до Уповноваженого з 
прав людини в РФ надсилались чисельні звернення з вимогою посприяти в 
організації зустрічі консула України з названими українськими громадянами з 
метою забезпечення дотримання їхніх прав, оскільки вже тривалий час навіть 
їх сім’ї не знали, що відбувається з рідними. При цьому увага Уповноваженого з 
прав людини РФ зверталася на недопустимість порушення Консульської 
конвенції між Україною та РФ у частині недопуску консульських посадових осіб 
до затриманих. 

Результатом тривалого листування стало те, що лише у квітні 2015 року 
було отримано перше повідомлення про стан здоров’я Солошенка Ю. Д., у 
травні – повідомлення про дозвіл на зустріч першого секретаря Посольства 
України в РФ з Виговським В. П., а 5 червня 2015 року Уповноважений з прав 
людини РФ повідомила про те, що вона відвідала Виговського В. П. Солошенка 
Ю. Д. та Сєнцова О. Г. 

Ураховуючи похилий вік Солошенка Ю. Д. та стан його здоров’я, у 
лютому 2016 року додатково було надіслано звернення до Уповноваженого з 
прав людини в Нижегородській області РФ з проханням забезпечити право 
п.Солошенка на належну медичну допомогу. Однак на цей запит  колега з 
Нижнього Новгороду так і не надала відповідь. 

 Така практика ігнорування запитів, ненадання відповідей, або надання 
їх з великим запізненням спостерігалася і у справах М. Карпюка та С. Клиха. 
Оскільки тривалий час отримати від офіційних органів РФ будь-яку 
інформацію про перебування Миколи Карпюка було неможливо, то на початку 
серпня 2015 року Уповноважений звернулася з відкритим зверненням до 
Уповноваженого з прав людини РФ щодо порушення права п. Карпюка на 
захист. 

Наприкінці серпня п. Памфілова повідомила про наміри відвідати 
Карпюка та Клиха, а  лише 23 вересня 2015 року Уповноважений з прав 
людини РФ направила свого представника, який зустрівся з М. Карпюком і 
С.Клихом та надав інформацію про те, що обидва затриманих звернулися до 
Європейського суду з прав людини із заявами про застосування до них 
катувань. 

Оскільки на 12 жовтня 2015 року було заплановано судове засідання з 
розгляду по суті кримінальної справи щодо громадянина України Миколи 
Карпюка, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернулася 
до Голови Верховного Суду Чеченської Республіки РФ Магомеда Каратаєва та 
Генерального прокурора РФ Юрія Чайки. 
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У листах Валерія Лутковська звернула увагу на те, що, як вбачається з 
інформації адвокатів Миколи Карпюка, під час досудового слідства до нього з 
метою отримання свідчень, які б влаштовували співробітників 
правоохоронних органів, останніми застосовувалися тортури, а також 
жорстоке, нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження. 

Також було наголошено на тому, що звинувачення Миколи Карпюка 
ґрунтуються на свідченнях, отриманих із застосуванням тортур, які відповідно 
до міжнародних стандартів кримінального судочинства не можуть вважатися 
доказами у справі та враховуватися судом при оцінці доказів. 

Уповноважений звернула також увагу на те, що наразі в Європейському 
суді з прав людини вже склалася практика винесення ухвал проти держав, що 
не забезпечили права  не бути підданим катуванням і права на справедливий 
судовий розгляд. 

Зокрема, Омбудсмен України зазначила, що на думку Європейського 
суду з прав людини, питання не стільки у тому, чи було розслідування, а 
швидше у тому, наскільки сумлінно воно було проведене, чи твердим був намір 
властей виявити і покарати винних і, відповідно, чи було розслідування 
«ефективним». Це питання для Європейського суду є найбільш важливим, 
особливо якщо заявник висуває обґрунтоване звинувачення в тому, що 
відбулося порушення статті 3 Європейської конвенції з прав людини. 

На завершення Уповноважений з прав людини звернулася з проханням 
до Голови Верховного Суду Чеченської Республіки РФ та Генерального 
прокурора РФ приєднати свої звернення до матеріалів справи щодо 
громадянина України Миколи Карпюка та в ході судового розгляду дати оцінку 
викладеним у них фактам застосування тортур при проведенні досудового 
розслідування, а також забезпечити повне виконання вимог міжнародних 
договорів, учасником яких є РФ. 

На жаль, у відповідь було лише отримано інформацію, що заяви Миколи 
Карпюка про застосування до нього тортур до Генеральної прокуратури РФ не 
надходили, а оскільки справа слухається в суді, то всі факти порушення його 
прав п. Карпюк може навести під час судового розгляду справи. 

Окремо слід зазначити, що працівники Секретаріату Уповноваженого з 
прав людини є постійними членами робочої групи, створеної при Міністерстві 
закордонних справ України, з питань захисту прав громадян України, 
затриманих у РФ, та постійно зустрічаються з адвокатами та родичами осіб, які 
тримаються в РФ, що надає змогу спільними зусиллями Уповноваженого з прав 
людини, громадськості та Міністерства закордонних справ України 
організувати надання цій категорії осіб правової допомоги та збір необхідної 
інформації. 

Питання порушення прав громадян України на території РФ 
неодноразово піднімалися Уповноваженим і під час міжнародних зустрічей. 
Так, наприклад, у вересні 2015 року в м. Варшава, Уповноважений разом з 
послом України у Республіці Польща та представниками громадськості 
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звертали на цю проблему увагу учасників Щорічної наради з питань виконання 
державами-учасницями ОБСЄ зобов’язань у галузі людського виміру. 
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РОЗДІЛ 8. Дотримання прав внутрішньо переміщених осіб 

8.1. Парламентський контроль за дотриманням прав внутрішньо 
переміщених осіб 

Другий рік поспіль Уповноваженим з прав людини здійснюється 
моніторинг забезпечення конституційних прав значної частини громадян 
України, які, рятуючись від тимчасової окупації та збройного конфлікту, 
покинувши свої домівки, перемістились в різні куточки України. 

За даними Міністерства соціальної політики станом на 1 січня 2015 року 
було обліковано 824 730 внутрішньо переміщених осіб (562216 сімей, з яких 
239583 сім’ям було призначено грошову допомогу для покриття витрат на 
проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг). 

У зв’язку з активізацією на початку 2015 року та відновленням на певних 
напрямках лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей бойових 
дій протягом минулого року кількість внутрішньо переміщених осіб (далі – 
ВПО) збільшилася на 50 % і станом на 1 січня 2016 року становила 1 678 587 
осіб – 1325362 сім’ї, з яких 638 339 сім’ям призначено грошову допомогу 366 
555 – вперше, 272784 – продовжено на наступний період. 

Гістограма щодо динаміки збільшення чисельності ВПО  
протягом 2015 року в розрізі регіонів 
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Як показує гістограма, лідерами в прийомі переміщених осіб є Донецька 
(655889), Луганська (247872), Харківська (209160), Запорізька (115787), 
Дніпропетровська (76730), Київська (47774) області та м. Київ (123566). 

Тобто переміщення відбулося здебільшого в межах своєї області та 
регіонів, які межують з Донецькою та Луганською областями. Це пояснюється 
перш за все тим, що люди хочуть знаходитися поблизу своїх домівок, щоб при 
першій нагоді мати змогу повернутися, доглядати за своїм майном, навіщати 
родичів, які в силу своїх фізичних можливостей не могли переміститися тощо. 
Відповідно, найменша кількість переселенців перемістилася до західних 
регіонів: Тернопільську, Чернівецьку, Рівненську, Закарпатську, Івано-
Франківську та Волинську області, у яких розміщено від 2,5 до 4,5 тис. осіб. 

Як свідчить статистика, обліковано близько 1,7 млн. внутрішньо 
переміщених осіб (1 325 362 сімей). Проте, за інформацією, отриманою з різних 
джерел, кількість переміщених осіб є значно більшою, оскільки багато сімей, 
які виїхали рятуючись від наслідків конфлікту або тимчасової окупації, 
втративши надію та сподівання на державну підтримку, не зверталися до 
органів соціального захисту населення для постановки на облік ВПО, або, 
маючи ресурси, власними силами вирішили питання, пов’язані з вимушеним 
переміщенням. 

Вищезазначене опосередковано підтверджується тим, що із загальної 
чисельності облікованих ВПО працездатних всього 403 394 особи (в цю цифру 
включені також студенти, жінки, які доглядають дітей до 3 річного віку). При 
цьому немає чіткої статистики щодо кількості потенційно працездатних 
людей, які з огляду на необхідність оплачувати оренду житла (пенсій та 
державної щомісячної адресної допомоги на це не вистачає), можуть і готові 
працювати.  На сьогодні, на жаль, не проведено дослідження поточної ситуації 
кожної сім’ї (де живуть, як живуть, хто в родині може працювати, які в нього 
професійні навики) для того, щоб держава мала чітку картину: кому необхідно 
лише створити умови й він сам буде себе забезпечувати на новому місці, а кого 
через вік, стан здоров’я, інші обставини треба матеріально підтримувати. 

Майже два роки держава робить спроби знайти ефективні шляхи 
вирішення найгостріших проблем внутрішньо переміщених осіб, однак, як 
показав моніторинг цього питання, з плином часу проблеми не вирішуються, 
навпаки загострюються, з’являються нові виклики. Ситуація до цього часу 
перебуває в невизначеній площині між конфліктом і миром. Люди, у яких 
спокійний уклад життя в мить був зруйнований, досі не отримали відповіді на 
те, що їх хвилює найбільше: забезпечення житлом, роботою, отримання 
компенсації за втрачене майно, як виплачувати кредити тощо. 

Ураховуючи те, що за останній рік активні бойові дії перейшли в стадію 
уповільненого протистояння з епізодичними зіткненнями, з’явилася надія на 
розв’язання основних проблемних питань, пов’язаних з конфліктом. 

Новим кроком у напрямку соціальної адаптації та реінтеграції 
внутрішньо перемішених осіб має стати готовність держави до пошуку 
довгострокових рішень шляхом розробки та прийняття відповідної Стратегії 
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держави – чіткого дороговказу у відповідь на вимушене масштабне 
переміщення населення всередині країни. Стратегія є необхідною умовою у 
цьому напрямку, що дасть можливість комплексно забезпечувати виконання 
завдань, які стоять перед державою. Без такої Стратегії існує загроза 
залишитись на рівні вирішення щоденних нагальних питань і виключення 
можливості стабілізувати життя громадян, які зазнали негативних наслідків 
збройного конфлікту та тимчасової окупації. 

Прийняття рішення про розробку Стратегії – відступ від нинішнього 
акценту на поверненні до місць попереднього проживання. 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 містять відповідей на всі 
питання, пов’язані з масовим переміщенням всередині країни. 

Рішення можуть вважатися «довгостроковими» тільки в тому випадку, 
якщо вони носять стійкий характер і дотримані певні умови, у тому числі 
забезпечено всі права відповідних осіб з боку держави; дотримується 
добровільність прийняття рішення про повернення або переїзд на нове місце 
проживання; забезпечено захист і безпеку в районі переїзду або повернення; 
існують реальні перспективи отримання компенсації втраченого майна; 
відсутня дискримінація у питаннях реалізації прав і рівноправного доступу до 
суспільних благ та економічних можливостей. 

Розробка стратегічних рішень вимагає комплексних наукових 
досліджень, тому першим кроком до прийняття Стратегії має стати створення 
робочої групи (координаційної ради, урядової комісії), до складу якої, окрім 
представників центральних органів виконавчої влади та громадських 
ініціатив, необхідно залучити науковців для вивчення гуманітарної, соціальної, 
економічної, демографічної ситуації, що склалася в Україні. 

Розбудова раціонального діалогу між представниками влади, 
громадськими організаціями, волонтерами, фахівцями та представниками 
української наукової спільноти – важливий крок на шляху до розробки дієвих 
заходів з конкретними часовими та фінансовими параметрами з реальною 
можливістю їх втілення в життя. Операційним документом із реалізації 
Стратегії щодо питань внутрішнього переміщення має стати План дій. Крім 
того, має бути визначений або створений центральний орган виконавчої 
влади, який забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики в 
питаннях масового внутрішнього переміщення, координуватиме та 
контролюватиме впровадження вищезазначеної Стратегії. 

Аналіз звернень, що надійшли до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини від внутрішньо переміщених осіб протягом 2015 року, 
показує, що їх характер в порівнянні з 2014 роком дещо змінився, якщо у 2014 
році питання, порушені у зверненнях, були різнопланові і здебільшого 
стосувалися необхідності вирішення нагальних соціальних потреб 
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(переведення та отримання соціальних виплат, забезпечення тимчасовим 
житлом тощо), то у 2015 році порушені питання були направлені на вирішення 
проблем системного характеру, створення механізмів їх вирішення та 
орієнтовані на довгострокову перспективу. Вказане підтверджує, що люди вже 
чекають від держави довгострокових рішень, оскільки їм необхідно планувати 
своє майбутнє, розуміти, з яким регіоном країни пов’язувати це майбутнє. При 
цьому необхідно брати до уваги, що  неможливий розвиток суспільства, коли 
значна частина населення перебуває в так званому «очікуванні», не 
розкриваючи весь свій потенціал. 

Питання, що були порушені в зверненнях до Уповноваженого в 2015 році, 
з боку ВПО також стосувалися: відновлення соціальних виплат на 
непідконтрольних територіях; отримання виплат за загальнообов’язковим 
соціальним страхування з коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності; участі в місцевих виборах, сприяння в 
наданні довгострокових кредитів; забезпечення соціальним житлом та взяття 
на квартирний облік; забезпечення права на отримання компенсації майнової 
шкоди у зв’язку зі знищенням майна в ході проведення антитерористичної 
операції; порядку перетину лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської 
областей та адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією 
тощо. 

  
8.2. Аналіз законодавства, що регулює права внутрішньо 

переміщених осіб 
Необхідно відмітити, що держава вперше стикнулась з таким явищем, як 

масове внутрішнє переміщення, й тому було відсутнє законодавство, що 
регулює такі процеси. Цілком очікуваним було, що реальне життя за короткий 
час покаже, які зміни необхідно внести в базовий закон з цього питання – 
Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 
(далі – Закон). Так, Закон набрав чинності 22.11.2014, а вже 18.02.2015 у 
Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», що мав на меті удосконалити 
перш за все процедуру обліку внутрішньо переміщених осіб. Перша редакція 
Закону передбачала, що внутрішньо переміщеною особою може бути тільки 
громадянин України, при цьому не було враховано, що на території Автономної 
Республіки Крим та Сході країни на законних підставах проживали громадяни 
інших держав або особи без громадянства, які разом з громадянами України 
вимушені були рятуватися від негативних наслідків тимчасової окупації та 
збройного конфлікту. Зазначене не відповідало положенням статті 26 
Конституції України та міжнародним сфері стандартам в галузі прав людини. 
Крім того, обмежений перелік документів, що доводили фактичне проживання 
людини на територіях конфлікту, як показала практика, не охоплював всіх 
випадків. Через недосконалість Закону люди, які опинились в однаковій 
ситуації, мали різний правовий статус. Проте, процес прийняття проекту 
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Закону був невиправдано довгим – прийняття Верховною Радою України у 
другому читанні відбулось 03.11.2015, після цього повернення Президентом 
України прийнятих змін до базового Закону із пропозиціями, 24.12.2015 
повторне прийняття змін парламентом, відтак, виправилось таке нерівне 
положення тільки на початку 2016 року. 

При здійсненні Уповноваженим з прав людини аналізу законодавчої 
бази у сфері забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб особлива увага 
приділяється відповідності положень підзаконних нормативних актів вимогам 
чинного законодавства, вживаються заходи щодо приведення національного 
законодавства у сфері захисту прав ВПО до міжнародних стандартів та 
впровадження належної правозастосовної практики державними органами, до 
повноважень яких відноситься забезпечення реалізації прав ВПО. 

У цьому зв’язку необхідно зазначити, що у рамках реалізації протягом 
2015 року положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» так і не завершено приведення постанов 
Кабінету Міністрів України у відповідність із законом. 

Навпаки, як свідчить практика, певні зміни, які були внесені до 
нормативно-правових актів, зокрема щодо взяття на облік ВПО, здійснення 
перевірок фактичного місця їх проживання/перебування, зобов’язання 
отримувати соціальні виплати через єдину банківську установу, мали 
негативні наслідки для забезпечення соціального захисту ВПО. 

Одним з прикладів такого обмеження можуть стати зміни, які були 
внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509. 
Зокрема, ці зміни передбачають проведення реєстрації фактичного місця 
проживання ВПО тільки при умові проведення перевірки заявленого місця 
проживання органами Державної міграційної служби. З точки зору 
Уповноваженого, такі перевірки не тільки обмежують право ВПО на свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання, але й призводять до 
дискримінації вказаної категорії осіб, оскільки вимога перевірити заявлене для 
реєстрації місце проживання стосується виключно ВПО. Зокрема, положення 
вказаної постанови  Кабінету Міністрів України в новій редакції  передбачають, 
що територіальні підрозділи Державної міграційної служби України мають 
проставляти на довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 
відмітку про реєстрацію місця проживання, без наявності якої вказана довідка 
вважається недійсною. Передумовою проставлення такої відмітки є 
проведення перевірки правдивості відомостей про місце проживання шляхом 
виходу представників державних органів за адресою фактичного проживання, 
вказаною внутрішньо переміщеною особою в заяві про взяття на облік. Окрім 
того, передбачено щомісячний вибірковий (не менш 10 % загальної кількості) 
контроль наведених у довідках відомостей про фактичне місце проживання 
осіб, взятих на облік. 

У цьому зв’язку звертаю увагу на те, що національним законодавством 
не передбачені перевірки інформації про постійне або тимчасове місце 
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проживання громадян шляхом здійснення виходу працівників державних 
органів за відповідною адресою. 

Зокрема, статтею 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні» передбачено, що громадянин України, а 
також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово 
проживають в Україні, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до 
нового місця проживання зареєструвати місце проживання. 

Для реєстрації особа подає відповідну заяву та визначений перелік 
документів. Перевірка достовірності проживання за зареєстрованою адресою 
не проводиться. 

Законодавством передбачені лише перевірки в зазначений вище спосіб 
отримувачів певних соціальних виплат, наприклад, щодо цільового 
використання коштів, отриманих в порядку, встановленому постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку 
призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми». У такому випадку 
перевірка достовірності інформації стосовно отримувача допомоги та її 
цільового використання може бути виправдана суспільним інтересом в 
раціональному використанні коштів державного бюджету – коштів платників 
податків. 

При цьому положення Постанови № 79 вводять систему перевірок у 
Порядкок оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО для всіх 
переміщених осіб з метою отримання ними саме статусу внутрішньо 
переміщеної особи, які можуть в майбутньому і не бути одержувачами будь-
яких соціальних допомог. 

Разом з тим довідка про взяття на облік ВПО, в свою чергу, є своєрідною 
підставою для доступу цієї категорії осіб до спеціальних механізмів реалізації 
прав, встановлених законодавством для всіх, хто на законних підставах 
перебуває на території нашої держави, оскільки у випадках ВПО ординарні 
механізми не можуть бути застосовані з огляду на відсутність доступу до 
документів, що залишилися на тимчасово окупованій або неконтрольованій 
території (медичні документи, документи про освіту, що підтверджують факт 
перебування в трудових відносинах, пенсійні справи, справи отримувачів 
соціальних допомог і т.ін.). Наслідки для такої особи перевірки (порядок якої 
також не є досконалим) органами Державної міграційної служби України 
фактичного місця проживання може становити втручання в реалізацію ними 
інших конституційних прав. Зокрема, на соціальний захист, у сфері охорони 
здоров’я, освіти, а також бути перешкодою в отриманні адміністративних 
послуг.  

Наприклад, у разі зміни місця проживання особи, яка не є ВПО, та її 
бажання перевести пенсійні виплати за новим місцем проживання згідно з 
Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) 
пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування, затвердженим постановою Правління Пенсійного фонду 
України від 25.11.2005 № 22-1, відповідні державні органи не вимагають від неї 
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підтвердження повідомлення про зміну місця проживання відповідного 
територіального підрозділу ДМС. 

Для ВПО після набрання чинності положеннями Постанови № 79 
ситуація є суттєво іншою. Вони для отримання соціальних виплат, що належать 
їм відповідно до закону, а також для отримання пенсій мають не тільки 
отримати довідку про взяття їх на облік ВПО, що є об’єктивно обумовлено 
конфліктом на Донбасі і тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим, 
але й прийняти ситуацію, що навіть короткочасне залишення місця 
проживання, вказаного ними при взятті на облік, для проходження санаторно-
курортного лікування, відвідування родичів та друзів тощо, може стати 
підставою для висновку про зазначення ними недостовірної інформації при 
взятті на облік ВПО та прийняття рішення про скасування довідки про взяття 
на облік ВПО та припинення соціальних та пенсійних виплат. 

Існування зазначених вимог свідчить про наявність нерівного 
поводження з внутрішньо переміщеними особами у порівнянні з іншими 
громадянами України, що призводить до обмеження їх можливості у реалізації 
своїх прав та свобод. 

Оскарження положень Постанови № 79 наразі здійснюється в судовому 
порядку. 

22.02.2016 низка громадських організацій, які опікуються правами 
внутрішньо переміщених осіб, опублікувала публічне звернення, в тому числі і 
до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в якому йшлося 
про те, що починаючи з 19.02.2016 до них почали надходити звернення від 
внутрішньо переміщених осіб про скасування їхніх довідок про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи в «автоматичному режимі» на підставі списків, 
підготовлених Службою безпеки України та Державною прикордонною 
службою України, що містять інформацію про осіб, взятих на облік ВПО, які 
ніби то проживають на тимчасово непідконтрольній державним органам влади 
території України. 

Тобто питання перевірки фактичного проживання ВПО за вказаною при 
постановці на облік адресою знову набуло актуальності. 

На підставі зазначеного публічного звернення було відкрито 
провадження Уповноваженого щодо захисту прав внутрішньо переміщених 
осіб, у рамках якого було запропоновано невідкладно провести низку робочих 
зустрічей за участю народних депутатів України, Міністра соціальної політики, 
Голови Державної міграційної служби, керівництва Національної поліції та 
Служби безпеки України, метою яких є пошук дієвих механізмів, які б 
гарантували дотримання прав внутрішньо переміщених осіб під час 
проведення верифікації соціальних виплат, а також усунення виявлених 
Службою безпеки шахрайських схем і зловживань при оформленні соціальних 
виплат для цієї категорії осіб. 

Не заперечуючи необхідності здійснення контролю за витратами з 
державного бюджету, Уповноваженим з прав людини було наголошено на 
неприпустимості порушення прав внутрішньо переміщених осіб та 
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отримувачів соціальних виплат, які перебувають у зоні проведення 
антитерористичної операції. Також було зазначено, що у разі допущення 
порушень прав громадян, в тому числі й внутрішньо переміщених осіб, за 
рішеннями Європейського суду з прав людини Україна шляхом виплати 
справедливої сатисфакції буде змушена сплатити значно більші суми, аніж ті, 
що сьогодні мають бути виплачені внутрішньо переміщеним особам.  

В результаті конструктивного діалогу 29.02.2016 на базі Офісу 
Уповноваженого з прав людини створено робочу групу із залученням експертів 
організацій та ініціатив, які опікуються правами внутрішньо переміщених осіб, 
для розробки проекту нової редакції постанови Кабінету Міністрів України 
«Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 01.10. 2014 № 509 з метою 
встановлення прозорих, чітких правил підтвердження підстав для перебування 
на обліку внутрішньо переміщених осіб. 

Зміни, внесені постановами Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 
615 та від 30.09.2015 № 788, до постанов Кабінету Міністрів України від 30 
серпня 1999 р. № 1596 і від 5 листопада 2014 р. № 637 щодо встановлення 
єдиного уповноваженого банку АТ «Ощадбанк» для виплати пенсій внутрішньо 
переміщеним особам – пенсіонерам також сприймаються спільнотою як 
дискримінаційні. 

Так, згідно з пунктами 6, 12 Порядку виплати пенсій та грошової 
допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні 
рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
30.08.1999 № 1596 (зі змінами), одержувачі пенсій та грошової допомоги, крім 
внутрішньо переміщених осіб, самостійно обирають уповноважений банк, де 
відкривають рахунок та можуть у будь-який час змінити уповноважений банк, 
через який виплачується пенсія та грошова допомога, просто подавши 
відповідну заяву. 

Тобто для всіх інших пенсіонерів законодавством передбачена 
можливість вибору банківської установи (уповноваженими обслуговувати 
поточні рахунки пенсіонерів та одержувачів допомоги визначено аж 49 банків), 
тоді як внутрішньо переміщені особи позбавлені такої можливості 
(обслуговування рахунків здійснюється лише у відділеннях АТ «Ощадбанк»). 

За даними органів Пенсійного фонду України, на початок 2016 року у 
відділеннях АТ «Ощадбанк» пенсійні виплати отримують 56 % внутрішньо 
переміщених пенсіонерів від загальної їх кількості. 
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Крім того, до Уповноваженого з прав людини надходять непоодинокі 
звернення від внутрішньо переміщених осіб з наріканнями на діяльність АТ 
«Ощадбанк» щодо встановлення банком обмежень при користуванні 
банківськими картками, емітованими АТ «Ощадбанк», для зняття готівки через 
платіжні пристрої інших банківських установ, а також щодо відсутності 
відділень банку в деяких населених пунктах, що спричиняє необхідність для 
людей похилого віку долати десятки кілометрів для отримання своїх пенсійних 
виплат. 

У зв’язку з цим Уповноваженим з прав людини було направлено 
звернення Прем’єр-міністру України щодо надання обґрунтування 
необхідності прийняття постанов від 12.08.2015 № 615 та від 30.09.2015 № 788 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 
р. № 1596 і від 5 листопада 2014 р. № 637» та обмеження права внутрішньо 
переміщених осіб на вибір уповноваженого банку для отримання пенсій, а 
також до АТ «Ощадбанк» для надання коментарів щодо окресленої ситуації. 
Питання залишається на контролі. 

Не можна не відмітити відсутність механізму реалізації права ВПО на 
участь у місцевих виборах, яке передбачено статтею 8 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

Після набрання чинності Законом України «Про місцеві вибори» та 
отримання інформації від Центральної виборчої комісії стосовно відсутності 
механізму реалізації права на участь у місцевих виборах внутрішньо 
переміщених осіб, місце проживання яких зареєстровано на територіях 
тимчасово непідконтрольних органам державної влади, Уповноважений з прав 
людини звернулася з відкритим зверненням до народних депутатів України, в 
якому наголосила, що внаслідок недосконалості законодавства перед 
місцевими виборами 2015 року в країні склалася ситуація, за якої близько 
півтора мільйони громадян України – внутрішньо переміщених осіб фактично 
позбавлені можливості реалізувати свої виборчі права, зокрема права обирати 
депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних голів у тих 
територіальних громадах, де вони проживають. 

Уповноважений з прав людини вважає, що така ситуація – це серйозна 
форма дискримінації за ознаками місця проживання та належності до 
внутрішньо переміщених осіб і суперечить стандартам міжнародного права, 
Конституції, законам України, а також зобов’язанням України щодо 
забезпечення сталої інтеграції внутрішньо переміщених осіб за місцем 
переміщення. 

У Верховній Раді України перед місцевими виборами 2015 року на 
розгляді знаходилось три альтернативні законопроекти, покликані вирішити 
питання реалізації внутрішньо переміщеними особами своїх виборчих прав на 
локальному рівні. У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини закликала 
народних депутатів не зволікати з їх опрацюванням та якнайшвидше 
поставити на голосування і прийняти той з них, який дістане найбільшої 
підтримки громадського суспільства та найбільш зважено підійде до 
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забезпечення широкого комплексу прав внутрішньо переміщених осіб як 
учасників виборчого процесу, мінімізує ризики, пов’язані з маніпуляцією 
голосами виборців. 

Питання залишається актуальним до цього часу, оскільки до проведення 
місцевих виборів 2015 року прогалина щодо відсутності механізму участі у 
місцевих виборах внутрішньо переміщених осіб у новій громаді не була 
усунута, ця категорія осіб не змогла висловитись стосовно складу органів 
місцевого самоврядування. 

Протягом року особлива увага Уповноваженого приділялася питанню 
контролю за перетином лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської 
областей та в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з 
неї. 

Результати аналізу першої редакції Тимчасового порядку здійснення 
контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів через лінію 
зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом 
першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі 
безпеки України від 22.01.2015 № 27 (далі – Тимчасовий порядок), показали 
незбалансованість положень вищезазначеного порядку, його недосконалість 
та нагальну потребу внесення змін до процедури контролю за перетином лінії 
зіткнення. На недоліки Тимчасового порядку Уповноваженим невідкладно 
було вказано Службі безпеки України. 

Згодом безпосередня практика застосування Тимчасового порядку 
виявила, окрім недосконалості його норм, ще й ресурсне незабезпечення цієї 
процедури контролю. 

Враховуючи вищезазначене, 6 березня 2015 року було проведено робочу 
зустріч Уповноваженого з прав людини з представниками Служби безпеки 
України, Антитерористичного центру при Службі безпеки України та головою 
Донецької обласної державної адміністрації, яка була присвячена обговоренню 
процедури спрощення перетину лінії зіткнення для громадян. 

У черговому листі Уповноваженого Службі безпеки України також було 
наголошено на необхідності вдосконалення нормативної та ресурсної бази 
забезпечення пропускного режиму перетину лінії зіткнення на території 
Донецької та Луганської областей з метою належного дотримання прав і 
свобод людини. 

У зв’язку, зокрема, з вищезазначеним листом 5 травня 2015 року 
Службою безпеки України було проведено круглий стіл на тему: «Шляхи 
удосконалення пропускної системи у межах Донецької та Луганської областей» 
за участі керівництва Служби безпеки України, Уповноваженого з прав людини, 
представників Держприкордонслужби України, громадських організацій та 
експертів. За результатами роботи круглого столу перш за все було 
налагоджено діалог між Службою безпеки, Міністерством оборони, 
Прикордонною та Фіскальною службами та громадськістю з питання 
необхідності контролю за перетином лінії зіткнення та його форми; крім того 
було прийнято рішення про створення робочої групи з питань поліпшення 
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існуючої процедури перетину лінії зіткнення. До її складу увійшли як 
представники державних органів, так і громадськості, а також представник 
Уповноваженого з прав людини з питань дотримання прав внутрішньо 
переміщених осіб. 

З введенням в дію оновленої редакції Тимчасового порядку, проект 
якого був підготовлений зазначеною робочою групою, було врегульовано ряд 
важливих питань, але через те, що реальне життя в зоні збройного конфлікту 
постійно ставить нові питання, Тимчасовий порядок потребує постійного 
доопрацювання. При цьому  вдосконалення потребує як нормативна база, так і 
ресурсне забезпечення пропускного режиму перетину лінії зіткнення з метою 
недопущення порушення прав громадян та забезпечення безпеки людей. 

Крім того, у зверненнях, які надходили до Уповноваженого з прав 
людини, люди висловлювали нарікання на безпосередню процедуру перетину 
лінії зіткнення, існування великих черг через тривалі перевірки осіб та 
транспортних засобів, особливо на блокпостах першого рубежу, заборону 
діючим Тимчасовим порядком перетину лінії зіткнення громадським 
пасажирським транспортом, за винятком нерегулярних перевезень окремих 
організованих груп людей за відповідним дозволом, виданим згідно з 
рішенням Координаційного Центру. 

На сьогодні визначено 6 діючих коридорів для перетину лінії зіткнення. 
Проте, через періодичні обстріли вони час від часу закриваються, що 
призводить до кілометрових черг на інших, діючих на цей момент. 

Умови очікування для людей, серед яких діти та особи похилого віку, 
складні. На блокпостах першого рубежу, де утворюються постійні черги, 
відсутній доступ до води, їжі, немає туалетів, можливості укритись від сонця, 
дощу, снігу. Зважаючи на тривалий час очікування, черги та погодні умови, 
здоров’я дітей та, особливо, літніх людей ставилося під загрозу. 

Анонсовані до відкриття ще у липні 2015 гуманітарно-логістичні 
центри, облаштовані між блокпостами першого рубежу та контрольними 
пунктами в’їзду-виїзду, в яких мали бути розташовані торгівельні майданчики 
з продовольчими товарами та товарами повсякденного вжитку, аптеки, 
мобільні відділення банку для забезпечення потреб в першу чергу осіб, які 
проживають на неконтрольованій території, так і не розпочали свою роботу в 
запланованій потужності. 

З метою уникнення подальшої затримки проїзду через діючі коридори 
та обмеження прав людей, Уповноважений під час проведення чергової робочої 
зустрічі у грудні 2015 року звернулася до Служби безпеки України та 
керівників місцевої влади з пропозицією щодо необхідності забезпечення 
належного інженерного облаштування контрольних пунктів в’їзду-виїзду, 
розбудови їх інфраструктури з метою оперативного проведення контрольних 
дій уповноваженими органами, а також з урахуванням можливості тривалого 
перебування людей на території пропускного пункту. 

Вирішення проблеми вдосконалення пропускного режиму передбачає не 
тільки внесення змін до існуючих нормативно-правових актів та інженерно-
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технічне обладнання контрольних пунктів в’їзду-виїзду, а й дієві заходи щодо 
викорінення проявів корупції серед співробітників органів, які забезпечують 
пропускний режим. Уповноваженим неодноразово наголошувалось, що при 
застосуванні повноважень, наданих статтею 14 Закону України «Про боротьбу 
з тероризмом» щодо можливого тимчасового обмеження прав і свобод 
громадян при перетині лінії зіткнення, ці обмеження мають становити 
мінімально необхідний рівень. 

З метою моніторингу дотримання прав людини під час перетину лінії 
зіткнення, спрощення громадянам України цього процесу та подолання 
корупції в цій сфері громадською організацією «Фундація.101» за сприяння 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Донецької обласної 
військово-цивільної адміністрації, за фінансової підтримки People’s Project з 
вересня 2015 року реалізовувався проект «Прифронтова інспекція». 

У рамках проекту було здійснено моніторинг дотримання прав людини 
на контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Зайцеве» та «Новотроїцьке» у Донецькій 
області. 

За результатами проведеного моніторингу було виявлено низку 
проблем, які відображені у звітах, з якими можна ознайомитися на офіційному 
сайті громадської організації «Фундація.101». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 367 було 
затверджено Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 
виїзду з неї. Цим Порядком, серед іншого, було встановлено обмежений перелік 
ситуацій, на підставі яких іноземець або особа без громадянства може в’їхати 
на тимчасово окуповану територію України та виїхати з неї, та введено 
обовязок  для цих категорій отримувати у територіальному підрозділі 
Державної міграційної служби України спеціальний дозвіл для в’їзду на 
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. 

Перелік підстав, передбачений у постанові, через які іноземець або особа 
без громадянства може потрапити у Крим, не включав у себе необхідність 
участі в провадженні діяльності міжнародних організацій та незалежних 
правозахисних місій, провадження журналістської діяльності тощо. Проте, 
безспірна надзвичайна важливість здійснення моніторингу дотримання прав 
громадян України – мешканців тимчасово окупованого Криму та висвітлення 
об’єктивної ситуації.  

Не була врахована в Порядку й така мета для відвідування Криму 
іноземцями та особами без громадянства, як необхідність виконання 
релігійних обрядів чи задоволення релігійних потреб, у той час як на території 
Кримського півострову знаходяться релігійні об’єкти, що мають велике 
значення для кримськотатарського народу та мусульман в цілому. Відразу 
після прийняття вищезазначеної постанови до Уповноваженого почали 
надходити скарги на її недосконалість, реалії довели необхідність перегляду 
Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. 

Внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №722 
змінами положення Порядку були доопрацьовані, зокрема розширено перелік 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                384 
 
 

підстав для видачі іноземцям та особам без громадянства дозволів на в’їзд та 
виїзд з Криму. 

Підґрунтям для  ще однієї хвилі незадоволення внутрішньо 
переміщених осіб з Криму та мешканців півострова стало прийняття Урядом 
рішення про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово 
окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території 
України на тимчасово окуповану територію (постанова Кабінету Міністрів 
України від 16.12.2015 № 1035). 

Згідно з прийнятою постановою заборонені на період тимчасової 
окупації поставки товарів (робіт, послуг) під всіма митними режимами з 
тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої 
території України на тимчасово окуповану територію, за винятком: 

особистих речей громадян, визначених частиною першою статті 370 
Митного кодексу України (крім товарів, визначених пунктом 24 частини 
першої зазначеної статті), що переміщуються у ручній поклажі та/або 
супроводжуваному багажі; 

соціально значущих продуктів харчування, що переміщуються 
громадянами, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 
гривень та сумарна вага яких не перевищує 50 кілограмів на одну особу, за 
переліком згідно з додатком. 

Однак слід зазначити, що перелік соціально значущих продуктів 
харчування, що додається до постанови, є доволі обмеженим без будь-яких 
обґрунтувань. Наприклад можна провозити крупу гречану і рис, але чомусь не 
можна пшоно. Можна провозити сметану 20% жирності і ніяку іншу, навіть 
якщо  людина за медичними показаннями має вживати сметану нижчої 
жирності. 

Для запобігання невиправданим обмеженням прав громадян та 
зменшення соціальної напруги такі обмеження мають стати предметом 
обговорення з представниками самих ВПО, мешканців окупованих територій, 
громадськості. 

Наразі постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1035 
оскаржується в судовому порядку. 

  

8.3. Проблемні питання правозастосовної практики 
законодавства, що регулює правовий статус внутрішньо переміщених 
осіб 

Провадження Уповноваженого за зверненнями внутрішньо переміщених 
осіб та результати численних моніторингових візитів у різні регіони держави 
представників Секретаріату Уповноваженого разом з представниками 
громадських організацій показали відсутність єдиної практики застосування 
законодавства у сфері захисту прав ВПО. 
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Зокрема, відсутність єдиного підходу до визначення конкретних 
населених пунктів, віднесених до тимчасово непідконтрольних органам 
державної влади територій Донецької та Луганської областей, призводило до 
виникнення перепон у реалізації прав внутрішньо переміщеними особами. 

Так, відповідно до ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» у редакції, що діяла протягом 2015 року, 
підставою для взяття на облік ВПО була наявність реєстрації місця проживання 
на тимчасово окупованій території або території збройного конфлікту, яку 
особа вимушена була покинути, на момент виникнення цих обставин. Порядок 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509, встановлював вимогу щодо 
видачі довідки про взяття на облік ВПО особам, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції або змушені були покинути своє постійне місце проживання в 
населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і 
перемістилися в населені пункти, на території яких органи державної влади 
здійснюють свої повноваження в повному обсязі (вказана норма діяла до 
вересня 2015 року). 

Таким чином, при здійсненні реєстрації ВПО органи соціального захисту 
населення мали б керуватися нормами Закону та Порядку, а для визначення 
небезпечних територій – розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 
зіткнення» (зі змінами) та наказом СБУ від 07.10.2014 № 33/6/а «Про 
визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її 
проведення», відповідно до якого вся територія Луганської та Донецької 
областей визнана територією проведення антитерористичної операції. 

Водночас непоодинокими були випадки, коли органи соціального захисту 
населення, зокрема Донецької та Луганської областей, при визначенні права на 
взяття на облік ВПО керувалися виключно розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 07.11.2014 № 1085-р, яким до речі лише в травні 2015 року було 
затверджено перелік населених пунктів, які розташовані на лінії зіткнення. 
Тобто людям, які перемістилися з населених пунктів, розташованих близько до 
лінії зіткнення, що піддавалися постійним обстрілам, відмовляли у 
соціальному захисті як внутрішньо переміщеним особам. 

Проблема такої практики полягала перш за все у тому, що при зміні 
ситуації у зоні збройного конфлікту не вносились своєчасні зніми до 
розпорядження №1085-р (у 2015 зміни вносились лише тричі), у той час як 
пункт 2 розпорядження прямо вказує Міністерству внутрішніх справ, Службі 
безпеки за поданням Антитерористичного центру при Службі безпеки 
щомісяця вносити в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів 
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України пропозиції щодо внесення змін до переліків, затверджених цим 
розпорядженням. 

У переважній кількості випадків після безпосередніх роз’яснень під час 
моніторингових візитів представниками Секретаріату Уповноваженого з прав 
людини працівникам управлінь соціального захисту положень чинного 
законодавства, що регулює питання визначення території, на яких люди 
зазнають негативних наслідків збройного конфлікту, скарги на безпідставну 
відмову у взятті на облік ВПО переставали надходити. 

Крім того, права на взяття на облік ВПО були позбавлені деякі громадяни 
після внесення змін до адміністративно-територіального устрою. Наприклад, 
виключення села Виноградне зі складу Волноваського району Донецької 
області та приєднання до м. Маріуполя стало підставою для органу соціального 
захисту населення для позбавлення права жителів цього населеного пункту 
статусу внутрішньо переміщеної особи, оскільки це було розцінено як зміна 
обставин, про яку йдеться в пункті 1 частини одинадцятої статті 4 Закону. 
Лише після втручання Уповноваженого з прав людини право таких осіб було 
відновлено. 

Різними нормативними актами в правозастосовній практиці 
користуються і суди. Так, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя 
своєю постановою зобов’язав управління соціального захисту населення взяти 
на облік як внутрішньо переміщену особу, яка покинула місце проживання в с. 
Саханка Новоазовського району, яке не внесено до переліків населених пунктів, 
затверджених розпорядженням № 1085. 

При визначенні території, на якій відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» виникли обставини, 
що призвели до внутрішнього переміщення, суд керувався Постановою 
Верховної Ради України від 17.03.2015 № 252-VIII «Про визначення окремих 
районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких 
запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування», якою до 
таких територій віднесено райони або їх частини, міста, селища і села, що 
знаходяться на територіях, які розташовані між державним кордоном України 
з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією, яка 
визначена додатком до цієї Постанови, що відповідає Мінському меморандуму 
від 19 вересня 2014 року, та Постановою Верховної Ради України від 17.03.2015 
№ 254-VIII, якою ці ж території визнано тимчасово окупованими. 

Як уже зазначалося, різні нормативні акти, які визначають території 
Донецької та Луганської областей, з яких здійснюється внутрішнє 
переміщення, містять переліки населених пунктів, що повністю не збігаються, 
що в свою чергу призводить до перешкод при отриманні довідки про взяття на 
облік внутрішньо переміщених осіб. 

Крім того, мало місце неоднозначне застосування норм права щодо 
здійснення реєстрації ВПО з урахуванням частини сьомої статті 4 Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 
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Так, частина друга статті 4 Закону визначала, що підставами для взяття 
на облік внутрішньо переміщеної особи є наявність реєстрації місця 
проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 цього 
Закону, на момент їх виникнення. 

У той же час частина сьома цієї статті передбачала, що разом із 
відповідною заявою про взяття на облік ВПО особа подає документ, що 
посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове 
посвідчення, що підтверджує особу громадянина України; у разі наявності – 
документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-
територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з 
обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону (документ, що підтверджує 
громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус з відміткою про 
реєстрацію місця проживання, військовий квиток з відомостями про 
проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення 
трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме 
майно) 

Органи соціального захисту населення відмовляли у взятті на облік 
внутрішньо переміщених осіб тим особам, у яких немає у паспорті громадянина 
України відмітки про реєстрацію місця проживання в населеному пункті, 
розташованому на тимчасово окупованій території або території, що зазнає 
наслідків збройного конфлікту. При цьому не зверталась увага на 
документальні докази того, що особа дійсно проживала на вказаній території 
(трудовий договір, документи, що підтверджують право власності на нерухоме 
майно, довідки з навчальних закладів про навчання дітей тощо). 

Міністерство соціальної політики України на запит Уповноваженого з 
цього приводу висловило позицію, що підставою для взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи є виключно наявність реєстрації місця 
проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону 
(збройний конфлікт, тимчасова окупація, повсюдні прояви насильства, масові 
порушення прав людини тощо), на момент їх виникнення. Документи, які 
підтверджують факт проживання особи на цій території, надання яких 
передбачено частиною сьомою статті 4 Закону, слугують додатковим 
підтвердженням того, що особа на момент виникнення зазначених обставин 
дійсно перебувала на відповідній території, а не здійснила своє переміщення 
до початку їх виникнення через інші обставини (працевлаштування, 
перебування у фактичних шлюбних відносинах, догляд за родичами, навчання 
тощо). 

Уповноважений не погоджувалась з позицією Міністерства, оскільки таке 
трактування частини сьомої статті 4 Закону дає підґрунтя для зловживань з 
боку посадових осіб, які приймають рішення щодо взяття на облік внутрішньо 
переміщених осіб, зокрема, встановлення необґрунтованих вимог для надання 
додаткових документів для окремих осіб. 

Спір щодо неоднозначності трактування вказаних норм було вичерпано 
лише з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
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України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» від 24.12.2015 № 921 (далі – Закон № 921), яким, зокрема, 
розширено перелік документів, що підтверджують факт проживання на 
тимчасово окупованій території або території збройного конфлікту на момент 
їх виникнення, тобто наявність зареєстрованого місця проживання на 
території проведення антитерористичної операції на сьогодні не є виключною 
підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Проте, до кінця березня 2016 року чітких механізмів реалізації зміненої 
статті 4 Закону не розроблено. 

Окремим питанням є взяття на облік ВПО студентів, які перемістилися з 
тимчасово окупованої території та районів, що зазнають негативних наслідків 
збройного конфлікту, та змінили місце реєстрації (тобто зареєструвалися у 
гуртожитках навчальних закладів). Навіть якщо на момент виникнення 
вищезазначених обставин зареєстроване місце проживання знаходилось на 
території їх виникнення, то після зміни реєстрації у паспортному документі 
органи соціального захисту населення таким студентам відмовляють у взятті 
на облік. У кожному з таких випадків Уповноваженим наголошувалось, що до 
уваги має братись першопричина залишення зареєстрованого місця 
проживання, якщо це уникнення негативних наслідків окупації та збройного 
конфлікту – людина має право бути облікована як ВПО, якщо переміщення 
відбулось раніше у зв’язку зі вступом до навчального закладу – взяття на облік 
ВПО має відбутися після закінчення навчання. 

Однак, проблема з єдиними підходами до застосування положень 
зазначених нормативно-правових актів залишається і досі. Для вирішення цієї 
проблеми представники Секретаріату Уповноваженого з прав людини візьмуть 
участь в семінарах-тренінгах для працівників служб у справах дітей та органів 
соціального захисту, що заплановані в рамках впровадження проектів, метою 
яких є підвищення якості забезпечення прав ВПО. 

Варто зауважити, що більшість спірних питань, що впливали на 
реалізацію прав ВПО, були врегульовані Законом № 921 (набрав чинності 
13.01.2016), яким встановлено, зокрема, безстроковість дії довідки про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної особи та скасовано необхідність 
проставлення Державною міграційною службою відмітки про реєстрацію місця 
проживання переміщених осіб. 

У відповідь на численні звернення з регіонів щодо застосування 
положень зміненого Закону України «Про забезпечення прав та свобод 
внутрішньо переміщених осіб» заступник Міністра соціальної політики України 
листом від 20.01.2016 № 756/0/14-10/081, адресованим структурним 
підрозділам з питань соціального захисту, зокрема повідомив, що «до внесення 
відповідних змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 
«Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг» і № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» 
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механізм обліку внутрішньо переміщених осіб та призначення їм щомісячної 
адресної допомоги залишається незмінним». 

У зв’язку з цим Уповноваженим Міністру соціальної політики України 
було направлено звернення, в якому наголошено на помилковості позиції 
Міністерства, оскільки підзаконні нормативно-правові акти приймаються на 
основі законів та за своїм змістом не мають суперечити їм. А також привернуто 
увагу на те, що у випадку суперечності норм підзаконного нормативного акта 
нормам закону повинні застосовуватись норми закону, які мають вищу 
юридичну силу, та вказано на необхідність негайного відкликання листа 
Міністерства соціальної політики від 20.01.2016 № 756/0/14-10/081 та 
інформування структурних підрозділів з питань соціального захисту населення 
про необхідність неухильного дотримання положень Закону при реалізації 
внутрішньо переміщеними особами права на взяття на облік та призначення 
щомісячної адресної допомоги.  

 
8.4. Питання реалізації деяких прав внутрішньо переміщених осіб 

Пенсійне забезпечення 

На початку 2015 року після введення у листопаді 2014 року в дію ряду 
нормативно-правових актів, зокрема 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 7.11.2014 р. № 595, було фактично припинено здійснення пенсійних та 
інших соціальних виплат на тимчасово непідконтрольних державним органам 
влади територіях України до повернення цих територій під контроль органів 
державної влади. У зв’язку з цим до Уповноваженого з прав людини надійшло 
понад 3000 звернень від громадян України здебільшого похилого віку, які 
залишилися проживати на цих територіях, оскільки в прийнятих актах були 
відсутні правові механізми, які б забезпечували реалізацію їх права на 
соціальне забезпечення на території збройного конфлікту. 

Реалізувати своє право на отримання пенсійних та інших соціальних 
виплат громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території і 
території збройного конфлікту, відповідно до запровадженого Урядом 
механізму могли на будь-якій іншій території, що контролюється органами 
держави, лише після реєстрації в органах соціального захисту населення як 
внутрішньо переміщені особи. 

При цьому Урядом не було вжито заходів для можливості переміщення 
цієї категорії осіб (крім того, більшість з них в силу фізичних можливостей, віку 
тощо не могли самостійно виїхати), наявність визначених об’єктів різних форм 
власності, де можливе розміщення ВПО, не могла задовольнити потребу в 
розміщенні усіх переселенців. Більшість ВПО самостійно шукали собі 
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прихисток, відомі факти, що деякі, не знайшовши житла, змушені були 
повертатися до небезпечних місць постійного проживання. 

У зв’язку з цим Уповноваженим у березні 2015 року направлено 
звернення Прем’єр-міністру України, у якому наголошено, що завдання Уряду 
створювати в країні ефективні механізми для реалізації прав, наданих 
законодавцем громадянам, а також всім, хто на законних умовах перебуває на 
території нашої держави. 

Можна погодитися, що неможливість здійснювати повноваження 
державними органами та припинення роботи банківських установ в окремих 
районах Донецької та Луганської областей унеможливлює фактичну доставку 
коштів, гарантування їх доставки до адресата в умовах збройного конфлікту. 
Проте, державою не запроваджено й спеціальних механізмів розрахунків з 
пенсіонерами, які не виїхали на підконтрольну територію України. Крім того, 
завданням Уряду є оперативно реагувати на такі зміни і запроваджувати нові 
процедури для реалізації прав та свобод людини і громадянина. 

Єдиним виходом для мешканців непідконтрольних територій для 
продовження отримання призначених пенсійних виплат стала формальна 
зміна місця проживання та набуття статусу внутрішньо переміщеної особи. 

Таким чином, варто також враховувати й факт впливу на статистику тих 
ВПО, хто став на облік лише з метою отримання пенсійних та інших соціальних 
виплат та все ж таки більшу частину часу перебуває на тимчасово 
неконтрольованій території, де має житло. 

За даними Пенсійного фонду України, протягом 2014 – 2015 року на облік 
було взято 1 200 483 пенсійні справи, станом на 01.01.2016 всього отримують 
пенсії 840927 осіб. Тобто від загальної кількості облікованих ВПО майже 50% 
складають «пенсіонери».  
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На сьогодні ситуація не змінилась, іншого механізму доступу до 
соціальних та пенсійних виплат для громадян, які проживають на території 
збройного конфлікту, ніж зазначений вище, немає. 

Уряд, припинивши здійснювати виплати на непідконтрольній території, 
перебрав на себе повноваження парламенту, оскільки умови, норми та порядок 
пенсійного забезпечення встановлюється виключно законом, тоді як Кабінет 
Міністрів України визначає лише порядок та розміри здійснення соціальних 
виплат. 

Статтею 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» встановлено, що пенсія виплачується щомісяця (…) виключно в 
грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання 
пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою 
банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством. 

Підтвердженням вищезазначеного є залишення в силі у жовтні 2015 року 
Вищим адміністративним судом України рішень судів нижчих інстанцій щодо 
визнання незаконним та не чинним з моменту прийняття 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, 
яким до повернення окремих районів Донецької та Луганської областей під 
контроль державної влади, зокрема, припинено виплати пенсій та інших 
соціальних допомог. 

Зміни, які були внесені до Бюджетного кодексу України (пункт 24 розділу 
VI Прикінцевих та перехідних положень) в частині виконання державного 
бюджету та місцевих бюджетів у населених пунктах Донецької та Луганської 
областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 
своїх повноважень, лише після повернення територій під контроль державної 
влади, стосуються витрат державного бюджету. У цьому зв’язку необхідно 
зазначити, що бюджет Пенсійного фонду України за своїм змістом являє собою 
цільовий страховий фонд, який формується за рахунок страхових внесків до 
солідарної системи, які в тому числі і мешканці непідконтрольних територій 
сплачували протягом всього життя. 

Лише у разі дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування 
виплати пенсій у солідарній системі (перевищення видатків над доходами), для 
забезпечення виплати пенсій у розмірі, передбаченому статтею 28 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тобто в 
мінімальному, такий дефіцит покривається за рахунок коштів державного 
бюджету. 

Ураховуючи ситуацію, що склалася, при розробці Плану дій на виконання 
Національної стратегії у сфері прав людини Уповноваженим було внесено 
пропозицію щодо розробки механізму отримання громадянами, які 
проживають на території проведення збройного конфлікту, соціальних та 
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пенсійних виплат без оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи. Дану 
пропозицію було враховано. 

Крім того, на сьогодні існує ще одне неврегульоване питання, пов’язане з 
первинним призначенням та перерахунком пенсій. Це питання полягає у тому, 
що органи Пенсійного фонду України не враховують документи, зокрема, 
трудові книжки, довідки про заробітну плату, довідки, що підтверджують 
роботу із шкідливими умовами і які дають право на призначення пенсії на 
пільгових умовах і у пільгових розмірах, видані установами, підприємствами, 
що знаходяться на тимчасово непідконтрольних державним органам влади 
територіях. Правовою підставою для того, щоб не враховувати такі документи, 
є Указ Президента України від 04.11.2014 № 875/2014, яким введено в дію 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014 «Про 
невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в 
Донецькій та Луганській областях».  Пункт 1 вказаного Указу визначено, крім 
іншого, що  будь-які документи, видані  органами, установами на 
непідконтрольній Уряду України території, а також рішення цих органів не 
визнаються на території України, яка контролюється державними органами. 

Таким чином, майбутні пенсіонери, у яких страховий стаж починаючи з 1 
липня 2000 року становить менше 60 місяців та які бажають в розрахунок 
включити заробітну плату, яку вони отримували до початку конфлікту на 
підприємстві, яке залишилось на непідконтрольній території, а також 
працюючі пенсіонери, які припинили трудову діяльність та потребують 
перерахунку пенсійних виплат, станом на цей час не можуть реалізувати своє 
право. 

Варто зауважити, що зазначена проблема носить системний характер. 
Проте, згідно з позицією Міністерства соціальної політики України, її 
розв’язання є можливим лише після повернення території під контроль 
органів державної влади або переміщення та здійснення перереєстрації 
роботодавця на території, підконтрольній українській владі. 

Разом з тим Уповноважений вбачає розв’язання зазначеної проблеми на 
законодавчому рівні шляхом розроблення механізму легалізації інформації, що 
міститься в документах, виданих підприємствами (установами, організаціями), 
які зареєстровані та продовжують здійснювати свою діяльність на 
непідконтрольній органам державної влади території, з огляду на те, що такий 
механізм сприятиме захисту прав і законних інтересів громадян України. 

Крім того, на сьогодні на законодавчому рівні не врегульовано питання 
поновлення виплати пенсій громадянам України, які тимчасово або постійно 
проживають на території інших держав та які до початку антитерористичної 
операції отримували пенсійне забезпечення в населених пунктах, що 
знаходяться на тимчасово непідконтрольних державним органам влади 
територіях. 

У ході провадження Уповноваженого з прав людини з порушеного 
питання було направлено звернення до Міністерства соціальної політики щодо 
вжиття заходів для забезпечення права таких громадян на належне пенсійне 
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забезпечення. У відповідь Міністерство поінформувало про неможливість 
здійснення пенсійних виплат таким громадянам у зв’язку з тим, що управління 
Пенсійного фонду України, які виплачували пенсію цим громадянам, 
знаходяться на тимчасово непідконтрольній органам державної влади 
території України. При цьому запропоновано вирішення порушеної проблеми у 
порядку, встановленому для внутрішньо переміщених осіб, а також у судовий 
спосіб шляхом покладення обов’язку щодо здійснення пенсійних виплат на 
будь-який інший орган Пенсійного фонду України, що знаходиться на 
території, підконтрольній українській владі. На жаль, при цьому не враховано, 
що у випадку проживання особи закордоном такий варіант неприйнятний.  

У зв’язку з цим Уповноваженим з прав людини повторно наголошено 
Міністерству про невиконання ним покладених законодавством завдань та про 
необхідність розробки окремого порядку забезпечення права громадян 
України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання за кордон та 
паперові справи яких залишилися на непідконтрольних органам державної 
влади територіях Донецької та Луганської областей, на належне пенсійне 
забезпечення. 

Також існує проблема щодо тривалої передачі паперових пенсійних справ 
громадян, які переселились з тимчасово окупованої території України. 

До Порядку подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління 
Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, внесено зміни, якими 
визначено порядок подання заяви про призначення пенсії громадянам 
України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів РФ. Водночас 
підтвердженням неотримання пенсії від уповноважених органів РФ 
залишається наявність оригіналу пенсійної справи одержувача пенсій. 

Таким чином, переоформлення або продовження виплати пенсії особам, 
які перемістилися з території Автономної Республіки Крим або м. Севастополя, 
органи Пенсійного фонду України та органи соціального захисту населення 
проводять за наявності паперової пенсійної справи та атестату про останній 
місяць виплати пенсії за попереднім місцем отримання пенсії, не 
використовуючи відомості з Інформаційно-обчислювального центру 
Мінсоцполітики. З цією метою органи Пенсійного фонду України направляють 
запити щодо паперових пенсійних справ до Пенсійного фонду РФ. Проте, як 
свідчить практика, в очікуванні минають місяці, а люди тим часом не мають 
елементарних засобів до існування.  

Наразі залишається невирішеною і низка інституційних проблем, які 
потребують термінового вирішення для створення більш ефективного 
механізму допомоги. 

Ключовим є питання інфраструктурного характеру, в першу чергу 
житло та супутнє забезпечення, як для тимчасового, так і для постійного 
проживання ВПО. 
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Частиною першою статті 9 Закону України “Про забезпечення прав та 
свобод внутрішньо переміщених осібˮ передбачено право внутрішньо 
переміщених осіб на забезпечення органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості 
безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості 
комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи.  

Передбачений Законом термін для забезпечення безкоштовним житлом 
для більшості ВПО минув. Водночас, державою не розроблено ні програми 
забезпечення ВПО житлом по закінченню вказаного строку, ні процедури 
компенсації за втрачене житло (отримані кошти люди могли б витратити на 
придбання нового).  

Аналіз стану виконання місцевими органами влади норм пункту 6 
частини восьмої та абзацу 2 частини дев’ятої статті 11 Закону щодо надання у 
тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам житлового 
приміщення або соціального житла, придатного для проживання, за умови 
оплати зазначеними особами відповідно до законодавства вартості житлово-
комунальних послуг, свідчить про відсутність механізмів реалізації вказаних 
норм Закону. 

Так Законом на місцеві державні адміністрації та органи місцевого 
самоврядування покладено обов’язок забезпечувати внутрішньо переміщених 
осіб тимчасовим чи соціальним житлом. Водночас, необхідною умовою для 
забезпечення таким житлом є перебування внутрішньо переміщених осіб на 
спеціальних квартирних обліках. 

Порядок отримання соціального житла або житла для тимчасового 
проживання регулюються окремими нормативно-правовими актами. 

При взятті на соціальний квартирний облік або облік громадян, які 
потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового 
проживання, встановлені певні умови. 

Так, відповідно до Закону України “Про житловий фонд соціального 
призначення” правом взяття на соціальний квартирний облік користуються 
громадяни України, для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які 
мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону, а також 
середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну 
особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в 
даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого 
законодавством.  

Водночас, при визначенні середньомісячного сукупного доходу 
враховується вартість майна, що знаходиться у власності громадянина та 
членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік. 

За цієї умови внутрішньо переміщені особи, які змушені були з 
незалежних від них причин покинути житло, що перебуває у їх власності, 
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потрапляють в ситуацію невизначеності, адже права власності на житло, яке 
перебуває на непідконтрольній державним органам території, вони не 
втратили, проте фактично не мають можливості ним користуватися. 

Крім того, одним з документів, які необхідно подати для взяття органами 
місцевого самоврядування на соціальний квартирний облік та облік громадян, 
які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для 
тимчасового проживання, є довідка про місце проживання та склад сім’ї, яка 
видається за місцем реєстрації. Оскільки ВПО зареєстровані на тимчасово 
непідконтрольній території, необхідно запровадити процедуру отримання 
довідки про місце проживання та склад сім’ї за місцем фактичного проживання, 
однак, станом на цей час такої процедури немає. Такі умови призводять до 
неможливості реалізації внутрішньо переміщеними особами права на взяття їх 
на спеціальні квартирні обліки за тимчасовим місцем проживання, що в 
кінцевому результаті веде до порушення їх прав на належні умови для їх 
постійного чи тимчасового проживання згідно з нормами Закону України “Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”. 

Фактично забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб 
здійснювалося органами влади протягом 2014 року та на початку 2015 року 
здебільшого в закладах туристичної та оздоровчої сфери, гуртожитках різних 
форм власності – в подальшому так звані місця компактного поселення.  

За наявною інформацією в місцях компактного поселення проживає 
близько 5% ВПО, решта переселенців мешкають у родичів, друзів та 
винаймають житло за власні кошти. 

З метою вивчення стану забезпечення прав ВПО, зокрема розміщених в 
місцях компактного поселення, а також надання правової допомоги у 
вирішенні проблемних питань, що виникли при реалізації їх прав, 
працівниками Секретаріату Уповноваженого з прав людини спільно з 
представниками громадських організацій в рамках реалізації проекту 
Ресурсний центр для допомоги вимушеним переселенцям було проведено у 10 
областях України моніторингові візити до місць компактного поселення, а 
також місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, що 
забезпечують реалізацію прав цієї категорії громадян.  

Результати моніторингових візитів показали, що місця компактного 
поселення так і залишилися не пристосованими до довготривалого 
проживання (можливість ведення самими переселенцями побуту відсутня), 
приміщення, де поселені ВПО, здебільшого потребують ремонту.  

Крім того, ВПО скаржаться на відсутність достатньої кількості робочих 
місць в межах територіальної доступності. 

Поточна ситуація перетворює мешканців місць компактного поселення 
не на соціально активних людей, які для задоволення основних своїх потреб 
покладаються на власні ресурси (шукають роботу для можливості орендувати 
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житло), а на утриманців, які можуть сподіватися лише на державну допомогу, 
яка для більшості сімей є єдиним джерелом доходу, та допомогу 
громадянського суспільства. 

Водночас, необхідно зазначити, що найближчим часом ситуація з 
працевлаштуванням може змінитися, оскільки почала працювати Програма 
компенсації витрат роботодавцям на оплату праці за працевлаштування на 
умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа 
внутрішньо переміщених осіб. 

В рамках моніторингу також було з’ясовано, що існує проблема 
подальшого існування місць компактного поселення та подальшого 
проживання ВПО в приміщеннях, які були їм виділені тимчасово.  

З однієї сторони, власники закладів або уповноважені особи, в яких були 
розміщені ВПО, не отримуючи компенсації за витрати, що були понесені, при 
цьому не маючи можливості займатися підприємницькою діяльністю – 
отримувати прибуток від надання послуг, передбачених в установчих 
документах, наполягають на переселенні ВПО в інші місця або оформленні 
звичайних договорів надання послуг з проживання.  

З іншої сторони, місця компактного поселення розташовані здебільшого 
за межами населених пунктів та віддалені від потенційного ринку робочих 
місць (кошти для пошуку роботи, проїзду для відвідування співбесід, 
перенавчання відсутні). У звʼязку з тим, що ВПО вчасно не змогли 
працевлаштуватись, більшість з переселенців не отримує грошову допомогу.  

Відповідно, не всі ВПО сплачують за комунальні послуги, як це 
передбачено законодавством, що призводить до заборгованості перед 
постачальниками. Проблема посилюється ще й тим, що комунальні послуги в 
більшості місць компактного поселення надаються за промисловими 
тарифами. Розміри таких тарифів є набагато вищими від тарифів для 
населення, оплата таких тарифів є непосильною для внутрішньо переміщених 
осіб. Крім того, ВПО зазначають про непрозорість механізмів розрахунку 
розміру оплати за житлово-комунальні послуги, що має бути здійснена 
мешканцями цих приміщень. 

При цьому іншого альтернативного житла цій категорії осіб місцевою 
владою не пропонується, що не дає ВПО впевненості в своєму соціальному 
захисті. 

Виходячи з того, що держава на цьому етапі не в змозі безпосередньо 
забезпечити ВПО житлом, одним із варіантів вирішення даної проблеми для 
ВПО лишається оренда житла. 

Проте, наявна інформація про деколи упереджене ставлення власників 
квартир до внутрішньо переміщених осіб, їхнє побоювання здавати їм житло 
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через невпевненість в платоспроможності потенційних орендарів та 
можливості компенсувати збитки. Переміщених осіб, в свою чергу, турбує 
висока вартість оренди, яка пропонується на ринку (масове переміщення 
підвищило попит на оренду житла, що в свою чергу підвищило її вартість).  

Зменшення податкового тягаря на договори оренди житла з внутрішньо 
переміщеними особами стимулювало б орендодавців іти назустріч 
переселенцям у наданні житла, а також частково знизило б вартість 
проживання для цієї категорії громадян. Крім того, доцільно розглянути 
питання страхування житла орендодавця за рахунок держави на період дії 
договору оренди з внутрішньо переміщеною особою. Ця новація може бути 
поштовхом для легалізації договірних відносин з орендодавцями, а відтак й 
забезпечувати можливість оформлення ВПО субсидії на житлово-комунальні 
послуги. В решті решт запропоновані заходи будуть потребувати менше витрат 
з державного та місцевих бюджетів, ніж інша форма забезпечення тимчасовим 
житлом ВПО. 

На сьогодні залишається проблемним питання видачі органом 
реєстраційної служби документів цивільного стану, зокрема свідоцтва про 
народження дитини, народженої в період окупації Криму або на території 
збройного конфлікту, факт народження якої підтверджується тільки 
свідоцтвом про народження, виданим органом окупаційної чи нелегітимної 
влади. Те ж саме стосується свідоцтв про смерть на підставі документів, 
виданих закладами охорони здоров’я, що функціонують на окупованій або 
неконтрольованій території тощо.  

Законодавцем вирішено це питання шляхом внесення змін до Цивільного 
процесуального кодексу України щодо судової процедури встановлення факту 
народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України.  

Проте, враховуючи завантаженість судів, викликає побоювання , чи буде 
реально дотримуватись судами норма про негайний розгляд цих питань. Крім 
того, судова процедура обтяжується необхідністю сплати судового збору, який 
за цими категоріями справ становить 275,6 грн. 

Проблематичною є організація оформлення паспортного документу 
дітьми, які знаходяться на окупованій та тимчасово неконтрольованій 
українською владою території, після досягнення ними 16-річного віку.  

Передусім це пов’язано із процедурою перетину лінії зіткнення в межах 
Донецької та Луганської областей. Тимчасовим порядком передбачено, що з 
неконтрольованої території діти, які народилися у 1998 році і пізніше, 
перетинають лінію зіткнення за умови пред’явлення свідоцтва про 
народження або будь-якого іншого документа, який дає можливість 
ідентифікувати дитину.  
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Однак, Тимчасовий порядок передбачає в’їзд на неконтрольовану 
територію дітей старше 16 років на загальних умовах, тобто має бути 
пред’явлений паспорт та оформлений відповідний дозвіл.  

Процедура отримання паспорта громадянина України по досягненню 16-
ти річного віку потребує певного часу. Протягом цього періоду особа, яка 
виїхала з неконтрольованої території для оформлення паспортного документу 
разом із супроводжуючими дорослими, має перебувати на підконтрольній 
території, що потребує значних витрат на проживання, харчування та може 
бути непосильним фінансовим тягарем для родини.  

Тому Уряд має розробити і прийняти правила спрощеного отримання 
паспорта громадянина України по досягненню 16-ти річного віку дітьми, які 
проживають на тимчасово неконтрольованій території, відповідно до якої буде 
зменшено термін оформлення та видачі цього документа, або ж в іншому 
випадку надання можливості законним представникам дитини звернутися до 
територіального підрозділу Державної міграційної служби України для 
оформлення паспортного документа без присутності самої дитини, як це було 
встановлено Кабінетом Міністрів України для громадян України, які 
проживають в Автономній Республіці Крим (див. Порядок оформлення 
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 
чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово 
окупованій території України, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.06.2014 № 289). 

Залишається до цього часу неврегульованим питання отримання 
матеріального забезпечення по вагітності і пологах жінками, які 
перебувають або перебували в трудових відносинах з підприємствами, 
установами, організаціями чи фізичними особами, які знаходяться на 
тимчасово непідконтрольних органам державної влади територіях та не є 
внутрішньо переміщеними особами. 

З метою врегулювання питання отримання матеріального забезпечення 
та соціальних послуг в робочих органах Фонду соціального страхування 
України такими особами, постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 
№ 471 було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 
01.10.2014 № 531 “Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на 
зальнообовʼязкове державне соціальне страхуванняˮ (далі – постанова № 531).  

Водночас, вказаними змінами було визначено лише право зазначеної 
категорії осіб на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням в робочих 
органах Фонду соціального страхування України. Для фактичного 
забезпечення реалізації права цієї категорії осіб на отримання матеріального 
забезпечення, передбаченого постановою № 531, правлінню Фонду 
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соціального страхування України рекомендовано прийняти власні 
нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цієї постанови. 

Проте, прийняття вказаного нормативного акта до цього часу не 
відбулося, що повʼязано з тривалим процесом завершення реорганізації Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності шляхом утворення Фонду соціального 
страхування України. 

Ще однією з проблем є встановлення факту професійного захворювання 
внутрішньо переміщеним особам, які були в трудових відносинах з 
підприємствами Донбасу. 

До виникнення обставин, що спричинили переміщення, люди працювали 
на підприємствах зі шкідливими умовами праці. Відповідно до медичних 
висновків медико-соціальної експертної комісії у них вперше виявлено 
захворювання професійного характеру після переміщення. Відповідно до 
частини третьої статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхуванняˮ підставою для оплати потерпілому витрат на медичну 
допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також 
страхових виплат є акт розслідування професійного захворювання (отруєння) 
за встановленою формою (П-4). 

Однак, у зв’язку з перебуванням підприємств на тимчасово 
непідконтрольній органам державної влади території, розслідування причин і 
обставин виникнення професійного захворювання та складання акта за 
формою П-4 провести неможливо. Відповідно до Порядку проведення 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань 
і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2011 № 1232, таке розслідування здійснюється комісією, що 
утворюється відповідним головним державним санітарним лікарем, та до 
складу якої мають входити представник закладу державної санітарно-
епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за 
підприємством (голова комісії), представники лікувально-профілактичного 
закладу, роботодавця, первинної організації відповідної профспілки або 
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці (у разі, 
коли профспілка на підприємстві відсутня), вищого органу профспілки, 
робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням 
підприємства, а також у разі потреби представники інших органів.  

Проте, після оптимізації системи центральних органів виконавчої влади у 
2011 році утворено Державну службу України з питань праці, якій передано 
функцію з реалізації державної політики у сфері гігієни праці. 
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Тобто на сьогодні Держпраці відповідно до покладених на неї завдань 
повинна проводити розслідування обставин та причин виникнення гострих і 
хронічних професійних захворювань та отруєнь. Водночас, поряд з передачею 
Держпраці повноважень з розслідування обставин та причин професійних 
захворювань не внесено відповідні зміни до вищезазначеного Порядку. Таким 
чином, вказаний нормативно-правовий акт не відповідає наявному на сьогодні 
розподілу функцій між центральними органами виконавчої влади та виключає 
Держпраці з переліку суб’єктів здійснення розслідувань обставин і причин 
професійних захворювань. 

Таким чином, на сьогодні має місце ще одна ситуація, коли нормативно 
закріплений механізм реалізації конституційного права людини на соціальний 
захист не може бути застосований. Однак, маємо наголосити, що така 
неможливість не є підставою для недотримання конституційних прав людини. 

За наведених умов, реалізація застрахованими особами державних 
гарантій на соціальний захист, у разі отримання ними професійного 
захворювання, потребує створення інших, спеціальних правових механізмів. 

Наприкінці лютого 2016 у відповідь на звернення щодо невідповідності 
Порядку змінам, внесеним в законодавство, Уповноваженим отримано 
інформацію про утворення Держпраці робочої групи, до складу якої увійшли 
представники центральних органів виконавчої влади, Федерації роботодавців 
України Федерації профспілок України, Фонду соціального страхування тощо, з 
метою перегляду Порядку. 

З набуттям чинності положень Закону України “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” від 
14.05.2015 № 425-VIII (далі – Закон № 425) передбачено державну цільову 
підтримку дітей, з числа внутрішньо переміщених осіб для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних 
закладах, зокрема, на безкоштовне проживання в гуртожитках навчальних 
закладів. 

Відповідно до Прикінцевих положень Закону № 425 Кабінету Міністрів 
України доручено протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону 
розробити та затвердити відповідну державну цільову програму та подати на 
розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до 
Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рікˮ щодо 
фінансування вищезазначеної державної цільової програми.  
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Проте строк, встановлений пунктом 2 Прикінцевих положень, сплинув, 
порядок та умови надання державної цільової підтримки не розроблені, 
фінансування в державному бюджеті на ці цілі також не передбачено. У зв’язку 
з цим, надане законодавцем право вказаній категорії студентів не 
забезпечується. 

З метою здійснення проактивного моніторингу дотримання прав 
внутрішньо переміщених осіб у 2015 році за підтримки Програми розвитку 
ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії продовжувалась 
реалізація проекту “Ресурсний Центр для допомоги вимушеним переселенцямˮ 
(далі – Ресурсний центр) як коаліція організацій, що наразі об’єднує 
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, громадську 
ініціативу “Крим-СОС”, Проект “Без кордонів” ГО “Центр Соціальна 
Дія”/ініціативу “Дім друзів”, ГО "Центр громадянської просвіти “Альменда”, 
громадську ініціативу “Центр зайнятості вільних людей”, ВБФ “Право на 
захист”, БФ “Рокадаˮ, громадську ініціативу “Кримська діаспораˮ, ГО “Центр 
громадянських свободˮ, а також організацій-партнерів: Предстваництво 
корпорації ХелсРайт Інтернешнл в Україні, Донецьку обласну оргаізацію ВГО 
“Комітет виборців Україниˮ. 

У 2015 році діяльність Ресурсного центру була спрямована на допомогу у 
вирішенні гуманітарних та правових потреб переселенців; удосконалення 
нормативно-правової та аналітичної бази для розробки та втілення 
довготермінових стратегій допомоги ВПО та їх інтеграції; конструктивне 
поєднання, у найбільш ефективний спосіб, зусиль громадських ініціатив та 
органів державної влади у вирішенні проблем переміщених осіб. Надання 
первинної та вторинної правової допомоги здійснювалось кваліфікованими 
юристами ГО “Центр громадянської просвіти “Альмендаˮ у приймальні 
Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини. Більш детально з 
результатами діяльності Ресурсного центру можна ознайомитися на 
офіційному веб-сайті: http://pereselennya.org/. 

 

Пропозиції 

Узагальнюючи все вищевикладене, Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини вважає за необхідне: 

x прискорити розгляд Верховною Радою України одного із трьох 
альтернативних законопроектів щодо місцевих виборів, який найбільш 
зважено підходить до забезпечення широкого комплексу прав внутрішньо 
переміщених осіб як учасників виборчого процесу на місцевому рівні, мінімізує 
ризики, пов’язані з маніпуляцією голосами виборців. 

 

Кабінету Міністрів України: 
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x створити за участі представників центральних органів виконавчої 
влади, громадських організацій та ініціатив, міжнародних організацій та 
науковців робочу групу з розробки проекту Стратегії державної політки щодо 
внутрішньо переміщених осіб; 

x забезпечити проведення зацікавленими міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади, громадськими інституціями, 
експертами аналізу принципів функціонування різних видів державних 
інституцій з метою подальшого визначення та створення єдиного органу з 
питань ВПО; 

x забезпечити виконання прикінцевих положень Закону України “Про 
внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, зокрема, щодо приведення 
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цим 
Законом. 

x здійснити аналіз нормативно-правової бази з метою визначення 
прогалин в механізмах реалізації прав внутрішньо переміщеними особами та 
привести нормативно-правові акти у відповідність до чинного законодавства; 

x вжити заходів для розробки та прийняття Порядку надання 
матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідно до Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 
застрахованим особам, які перебували в трудових відносинах з 
підприємствами, установами, організаціями, які знаходяться на тимчасово 
непідконтрольних державним органам влади територіях. 

x розробити і прийняти правила спрощеного отримання паспорта 
громадянина України по досягненню 16-ти річного віку дітьми, які 
проживають на тимчасово неконтрольованій території. 

 

Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, 
Державній фіскальній службі України: 

x внести зміни до Тимчасового порядку здійснення контролю за 
переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів вздовж лінії зіткнення у 
межах Донецької та Луганської областей, Порядку в’їзду на окуповану 
територію та виїзду з неї, в частині: 

- перевезення речей (товарів) громадянами України та іноземцями 
(особами без громадянства) через лінію зіткнення та/або на окуповану 
територію або з неї;  

- уточнення переліку товарів, на які не розповсюджується дія Порядку; 

- порядку в’їзду на непідконтрольну територію дітям, які подали 
документи на оформлення паспортного документу до моменту його видачі, та 
отримання дозволу на перетин ними лінії зіткнення. 
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РОЗДІЛ 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
 
Уповноважений з прав людини, керуючись статтею 101 Конституції 

України, законами України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини» та «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 
організацією і правоохоронними органами держави», здійснює системний 
моніторинг заходів щодо запобігання порушенням громадянських та 
особистих прав військовослужбовців, працівників правоохоронних органів і 
членів їхніх сімей на життя і здоров’я, захист честі й гідності, особисту 
недоторканність і безпеку, справедливі та сприятливі умови служби. 

У 2015 році, як і в попередньому, на стан додержання прав і свобод 
військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, 
працівників правоохоронних органів безпосередньо впливав характер завдань, 
визначених військово-політичним керівництвом держави та спрямованих на 
всебічне забезпечення збереження територіальної цілісності країни і 
проведення з цією метою антитерористичної операції на території Донецької 
та Луганської областей. 

Права громадян на життя і здоров’я, честь і гідність є природними, 
невід’ємними і невідчужуваними правами і ні за яких обставин не можуть бути 
обмеженими для військовослужбовців. Тому ці питання є предметом 
прискіпливої уваги Уповноваженого з прав людини, вони неодноразово 
порушувалися у зверненнях до керівників Збройних Сил України та інших 
військових формувань і залишаються предметом ретельного моніторингу. 

Перш за все, наявність системних недоліків у роботі відповідних 
структур Міністерства оборони України (військкоматів) було виявлено у 
2015 році в ході моніторингу стану дотримання прав громадян під час 
призову на військову службу за мобілізацією. 

Резонансні порушення прав громадян під час призову, зокрема в 
Харківській, Тернопільській, Закарпатській та деяких інших областях, щодо 
протиправного затримання, утримання та відправки до військових частин без 
належного медичного обстеження висвітлювалися майже в усіх засобах 
масової інформації. 

З конкретними фактами щодо таких порушень Уповноважений з прав 
людини та його представники неодноразово зверталися до Головної військової 
прокуратури, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, 
керівництва Міністра оборони України. 

За інформацією, що надходила у відповідь від керівників зазначених 
державних органів, ними вживалися відповідні заходи щодо усунення 
виявлених порушень, зокрема, проводилися слідчі заходи, винні особи 
притягалися до відповідальності. 

Водночас узагальнені відомості, отримані під час моніторингового 
візиту представників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 
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прав людини, наприклад, до 184-го навчального центру Академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівський р-н, 
Львівська обл., в/ч В4264), у черговий раз засвідчили наявність проблем та 
викликали серйозні занепокоєння. 

Так, за наявною інформацією, лише з числа громадян, призваних на 
військову службу під час шостої хвилі мобілізації і направлених до зазначеного 
навчального центру, 1064 особи були повернуті до відповідних військових 
комісаріатів як такі, що призвані з порушеннями законодавства. Серед них: 519 
алкогольнозалежних осіб, 400 – непридатних до військової служби за станом 
здоров’я, 51 особа − з невірно оформленими документами, 59 − з наявністю 
великих термінів судимості та 35 осіб, які категорично відмовлялися 
виконувати військовий обов’язок. 

Така статистика може свідчити про низький рівень знань законодавства 
працівниками військових комісаріатів, не усвідомлення поставлених перед 
ними завдань або й про свідоме порушення ними порядку призову на військову 
службу під час мобілізації з метою «підвищення мобілізаційних показників». 
Фактично ж це призвело до масових порушень прав громадян, нераціонального 
використання державних коштів тощо. 

За результатами візиту до 184-го навчального центру Уповноваженим з 
прав людини було направлено звернення керівництву Міністерства оборони 
України з вимогою невідкладного реагування та попередження подальших 
порушень прав громадян під час призову на військову службу. 

Окремої уваги заслуговує питання щодо призову на військову 
службу під час мобілізації громадян, яким релігійні переконання не 
дозволяють виконувати військовий обов’язок. Попри гарантоване їм 
Конституцією України право на заміну виконання військового обов’язку 
альтернативною (невійськовою) службою, Законами України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 
«Про альтернативну (невійськову) службу» реалізація цього права 
забезпечується лише замість строкової військової служби або проходження 
зборів військовозобов’язаних. 

Тому протягом 2015 року до Уповноваженого з прав людини 
продовжували надходили чисельні звернення від зазначеної категорії 
громадян про порушення їх прав у зв’язку з призовом на військову службу під 
час мобілізації. 

У рамках провадження за такими зверненнями Уповноважений з прав 
людини та його представники скеровували до керівництва Міністерства 
оборони України звернення з обґрунтуванням позиції щодо безумовного права 
громадян, яким релігійні переконання не дозволяють виконувати військовий 
обов’язок, на звільнення від будь-якого виду військової служби, включаючи 
службу у зв’язку з призовом під час мобілізації, та на заміну військової служби 
альтернативною (невійськовою) службою або роботами відповідно до переліку 
та умов, визначених законодавством. Також підкреслювалася необхідність 
доопрацювання положень законодавства з метою недопущення звуження 
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обсягу наданого Конституцією України права на заміну виконання військового 
обов’язку альтернативною (невійськовою) службою. 

У відповідь на ці звернення керівництво Міністерства оборони України 
виявило підтримку позиції Уповноваженого з прав людини та повідомило, що 
до військових комісаріатів доведено розпорядження щодо тимчасового (до 
законодавчого врегулювання) непризову на військову службу під час 
мобілізації віруючих громадян, а також про опрацювання відповідного 
законопроекту. 

У 2015 році особлива увага приділялась також здійсненню 
моніторингових візитів до військових частин Збройних Сил України, 
Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, у тому 
числі й тих, які виконували бойові завдання в районах проведення 
антитерористичної операції. 

Так, під час візиту до 169-го навчального центру Сухопутних військ 
Збройних Сил України (військова частина В0946, смт Десна, Козелецький р-н, 
Чернігівська обл.) було здійснено перевірку умов утримання засуджених, узятих 
під варту та затриманих військовослужбовців гауптвахти Чернігівського 
зонального відділення Північного територіального управління Військової 
служби правопорядку Збройних Сил України. На день перевірки (18 серпня 
2015 року) на гауптвахті перебувало 7 осіб з числа засуджених та узятих під 
варту військовослужбовців. 

Результати перевірки засвідчили невідповідність обладнання 
гауптвахти елементарним санітарним вимогам, зокрема: загальні камери не 
обладнані відгородженими санвузлами, відсутні умивальники з проточною 
гарячою та холодною водою, не забезпечено відповідну вентиляцію повітря. 
Одиночні камери не забезпечені природним освітленням та належною 
вентиляцією. 

За вказаними фактами Уповноваженим було направлено звернення 
керівництву Міністерства оборони України. 

Аналогічний візит було здійснено 17 вересня 2015 року до військового 
містечка, що знаходиться неподалік селища Дівички Переяслав-Хмельницького 
району Київської області, яке об’єднує військові частини В5229, В2050 та 
В0414. 

Результати цього візиту також давали підстави стверджувати про 
недотримання командуванням військових частин елементарних умов 
розміщення військовослужбовців, порушення їх соціально-економічних та 
гуманітарних прав. 

Так, в окремих спальних приміщеннях військової частини В2050 на 
кожного військовослужбовця припадало удвічі менше корисної житлової 
площі, ніж це передбачено мінімальними стандартами (2 м2 замість 4 м2). 
Більшість військовослужбовців не були забезпечені рушниками та не мали 
постільної білизни. Санітарний стан вбиралень незадовільний. 

Низку недоліків було виявлено в медичному обслуговуванні 
військовослужбовців військової частини В5229. Члени моніторингової групи 
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мали можливість переконатися, зокрема, в незадовільному веденні медичних 
карт стаціонарних хворих, відсутності організації диспансеризації 
військовослужбовців, наявності фактів невірного лікування інфекційних 
хворих, відсутності гарячого водопостачання в медичному пункті військової 
частини, незабезпеченні стаціонарних хворих госпітальним одягом і 
рушниками. 

Аналіз інформації стосовно мобілізованих військовослужбовців знову ж 
таки засвідчив про системні порушення законодавства при призові їх на 
військову службу. Так, наприклад, за даними військової частини В2050, серед 
громадян, призваних на військову службу під час шостої хвилі мобілізації, 3 
особи виявилися непридатними до військової служби за станом здоров’я, 5 осіб 
не підлягали призову за сімейними обставинами. 

Окреме занепокоєння викликали факти тримання військовослужбовців 
у неофіційних місцях під вартою – у недіючій гауптвахті та металевому 
залізничному контейнері. 

Про ці та інші порушення прав військовослужбовців Міністру оборони 
України було направлено відповідний акт реагування Уповноваженого з прав 
людини. 

З метою цивільного контролю за дотриманням соціально-
економічних та гуманітарних прав військовослужбовців, станом 
підготовки розташувань особового складу до зими та належного 
забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в 
антитерористичній операції, 10–12 листопада 2015 року було здійснено 
моніторинговий візит до військових частин і підрозділів, розташованих в 
районах, прилеглих до м. Маріуполя Донецької області. 

Під час моніторингового візиту відвідано: 61 мобільний госпіталь, 
окремі підрозділи 72 механізованої та 56 мотопіхотної бригад Збройних Сил 
України, два опорні пункти військової частини 3036 Національної гвардії 
України. 

Результати засвідчили, що в умовах як польового, так і стаціонарного 
розміщення, особовому складу створені прийнятні побутові умови. Польові 
розташування були утеплені, обладнані деревиною та забезпечені паливом, 
створені умови для приготування їжі та лазнево-прального обслуговування. 
Нарікань військовослужбовців на порушення санітарних умов не виявлено. 

Разом з тим моніторинг виявив, що стаціонарні хворі 61 мобільного 
госпіталю госпітальним одягом та взуттям не забезпечені, постільна білизна і 
рушники своєчасно не замінюються, мають занедбаний вигляд. 

Забезпечення військовослужбовців зимовим одягом та іншим речовим 
майном за станом на час проведення моніторингового візиту (10 – 12 
листопада 2015 року) не було завершено. Зокрема, встановлено, що не всім 
військовослужбовцям 72 бригади видані утеплені куртки й штани. За 
поясненнями відповідних посадових осіб, це було пов’язано з тимчасовою 
відсутністю зимового обмундирування невеликого розміру (переважно 46-го 
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та 48-го), у той час коли великі розміри обмундирування (54-й і більші) на 
складі бригади були у достатній кількості. 

Викликав занепокоєння той факт, що до кінця осені особовому складу 
підрозділів цієї ж бригади, розташованих у полі на першій лінії оборони, не 
були видані належні їм за нормами костюми для захисту від дощу 
(«дощовики»). 

Під час відвідання медичного пункту 56 бригади умови медичного 
обслуговування військовослужбовців були визнані загалом прийнятними, 
однак серед медичних працівників мали місце нарікання на недостатній рівень 
забезпечення сучасними лікарськими препаратами, зокрема для лікування 
захворювань верхніх дихальних шляхів та неукомплектованість посад 
середнього медичного персоналу. 

Фактів несвоєчасної виплати грошового забезпечення встановлено не 
було, проте через низький рівень грошового забезпечення (середній розмір з 
усіма надбавками та винагородами у військовослужбовця передньої лінії 
оборони складав 6000 – 7000 грн у той час, коли у поліцейського, який служив 
в обласному центрі, – 8000 – 10 000 грн) мобілізовані військовослужбовці не 
бажали укладати контракти для подальшого проходження військової служби. 

Відвідування двох опорних пунктів другої лінії оборони, на яких несли 
службу військовослужбовці військової частини 3036 (Національна гвардія), 
також залишило неоднозначне враження. 

Поряд з тим, що перебування особового складу в укріплених 
залізобетонних бункерах забезпечує більш-менш прийнятні та безпечні умови 
для життя і побуту, було зафіксовано також і ряд кричущих недоліків. 

Так, на один з відвіданих об’єктів бутильована питна вода була 
підвезена тільки напередодні прибуття моніторингової групи. До цього, за 
твердженням військовослужбовців, питну воду не завозили протягом 
декількох місяців. Приготування їжі та забезпечення санітарно-гігієнічних 
потреб здійснювалося за рахунок технічної води, в тому числі з прилеглих 
водоймищ, а також води, придбаної за власні кошти. 

Якість продуктів харчування, особливо овочів, що підвозилися до цих 
опорних пунктів, бажала бути кращою. Постачання хліба здійснювалося один 
раз на тиждень, через що військовослужбовці споживали черствий хліб. 
Зазначене змушує військовослужбовців докуповувати продукти в найближчих 
населених пунктах за власні кошти. 

Зимовий одяг нацгвардійців, у переважній більшості, мав зношений та 
занедбаний вигляд. Окремі предмети одягу бійці закуповували самостійно 
(гумові чоботи, теплі білизну та взуття). 

За результатами моніторингового візиту керівникам силових відомств 
були скеровані відповідні акти реагування Уповноваженого з прав людини. 

Протягом 7–10 грудня 2015 року було здійснено моніторинговий 
візит до військових частин і підрозділів Збройних Сил України та 
Держприкордонслужби, задіяних до виконання завдань 
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антитерористичної операції у містах Краматорську, Слов’янську, 
Дружківці, Артемівську Донецької області та прилеглих до них районах. 

Було встановлено, що взводні опорні пункти 30 бригади недостатньо 
забезпечені твердим паливом (дровами) для опалення розташувань особового 
складу. За словами військовослужбовців, вони періодично самотужки 
заготовлювали дрова переважно за рахунок прилеглих лісопосадок та 
покинутих будівель. 

Викликало занепокоєння недостатнє забезпечення дерев’яним брусом 
та обрізними дошками для облаштування бліндажів. Ця проблема була 
кричущою та потребувала негайного вирішення. 

Опалення розташувань 81 бригади також було на неналежному рівні. 
Причина – низька якість вугілля, що виділяється бригаді відповідними 
підрозділами забезпечення. 

У відвіданих військових частинах військовослужбовці висловлювали 
нарікання на якість форменого одягу, який після 5 – 6 прань (як правило 
протягом 2 – 3 місяців) приходить у занедбаний та зношений стан. У зв’язку з 
чим у польових умовах для зручності та збереження виданого обмундирування 
бійці часто використовують форму, придбану волонтерами або за власні 
кошти. 

Не оминула критики і якість взуття з високими берцями нового зразка, 
яке, за словами бійців, непристосоване для застосування в польових умовах 
(підошва виявилася чуттєвою до попадання на неї пально-мастильних 
матеріалів, крім того, відклеюється після одно– двомісячного носіння 
внаслідок суттєвого пріння ніг тощо). 

Умови медичного обслуговування військовослужбовців були визнані 
загалом прийнятними. Разом із тим військовослужбовці в батальйонах 
механізованих бригад були занепокоєні можливістю погіршення надання їм 
медичної допомоги через те, що штатно-посадову категорію начальника 
медпункту батальйону було замінено з офіцерської на сержантську. Це 
практично унеможливлювало призначення на цю посаду лікаря з вищою 
освітою, в той час як проблема неукомплектованості посад середнього 
медичного персоналу на той час також залишалася актуальною. Отже, як 
вважали військовослужбовці, посада начальника медпункту батальйону буде 
тривалий час просто вакантною. 

Такий підхід до зміни штатів медичних пунктів у батальйонах 
механізованих бригад ще більше дивував з огляду на те, що в батальйонах 
аеромобільних бригад посаду начальника медичного пункту обіймав усе ж 
таки офіцер. 

Військові медики звернули увагу моніторингової групи також на 
недостатнє постачання сучасних індивідуальних аптечок (у 81 бригаді 
забезпеченість складала близько 60 відсотків, у підрозділах Краматорського 
прикордонного загону – й того менше), на існуючі норми постачання 
лікарськими препаратами, які фактично розраховані для лікування 
військовослужбовців вікової категорії 20 – 27 років, тоді як середній вік 
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мобілізованих становить близько 45 років, а отже мають місце ускладнені та 
хронічні захворювання. 

Крім того, залишається невирішеною проблема забезпечення мобільною 
легкоброньованою технікою для евакуації поранених з поля бою, якої в 
підрозділах механізованих бригад взагалі немає. У підрозділах аеромобільних 
бригад у наявності є бронетранспортери «Саксон», проте стосовно нього 
висловлювалися нарікання щодо недостатньої прохідності у польових умовах 
та незначного моторесурсу. 

Під час особистих бесід з військовослужбовцями окремі з них 
висловлювали невдоволеність тривалими (до півроку) термінами проходження 
документів для встановлення статусу учасника бойових дій, а також самим 
порядком отримання цього статусу. Це пов’язано з тим, що відповідні 
матеріали оформлюються тільки після вибуття (в тому числі тимчасового) 
військовослужбовця з району проведення антитерористичної операції. 

Окремі військовослужбовці контрактної служби скаржилися на те, що 
всупереч статті 12 Закону України «Про соціальний та правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» у пунктах постійної дислокації вони не 
забезпечені кімнатами в гуртожитках (сімейних гуртожитках), тому змушені 
винаймати житло. Водночас компенсація за піднайом (найом) жилого 
приміщення згідно з відповідним Порядком, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 450, цій категорії 
військовослужбовців не встановлена, хоча норми статті 12 названого Закону 
передбачають її надання тим, хто не забезпечений житловим приміщенням. 

За результатами моніторингового візиту керівникам відповідних 
силових відомств були направлені відповідні акти реагування Уповноваженого 
з прав людини. 

До Уповноваженого з прав людини протягом 2015 року 
продовжували звертатися військовослужбовці (члени родин у їх 
інтересах), які отримали поранення, травми, контузії, з питань 
установлення причинного зв’язку ушкодження здоров’я з виконанням 
обов’язків військової служби під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції та реалізації відповідних соціально-
економічних прав. 

Як правило, до таких звернень їх спонукали відсутність матеріалів 
розслідування про обставини отримання поранення, травми, контузії, що 
унеможливлює винесення військово-лікарськими комісіями постанов, які б 
відповідали дійсності, встановлення статусу інваліда війни та відповідного 
розміру одноразової грошової допомоги. 

Так, до Уповноваженого з прав людини звернулася мати солдата М., 
який отримав мінно-вибухове акубаротравматичне ураження вух. Через 
відсутність довідки про обставини травми військово-лікарська комісія зробила 
висновок про те, що мінно-вибухове акубаротравматичне ураження вух – це 
захворювання і воно пов’язане з проходженням військової служби. Таким 
чином, у разі погіршення стану здоров’я солдата М. та визнання його інвалідом 
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внаслідок цього ураження, зазначений висновок військово-лікарської комісії 
унеможливить отримання солдатом пільг та гарантій, передбачених 
законодавством для інвалідів війни. 

З пропозицією вжити заходів з метою захисту прав солдата М. 
Уповноваженим направлено відповідне звернення до керівництва Міноборони, 
в якому акцентовано увагу на необхідності забезпечення оформлення довідок 
про обставини отримання військовослужбовцями поранень, травм, контузії під 
час безпосередньої участі в антитерористичній операції. 

Не менш складними виявилися і питання, пов’язані зі звільненням з 
військової служби. Аналіз звернень громадян з цього приводу свідчить про 
низький рівень знань відповідальних посадових осіб у зазначеній сфері 
правовідносин, недооцінку проблемних питань з боку військових керівників та 
безвідповідальність адміністративного апарату при реалізації права 
військовослужбовця на звільнення. 

Так, під час моніторингового візиту, який відбувся 10 – 12 листопада 
2015 року, до військових частин і підрозділів, розташованих в районах, 
прилеглих до м. Маріуполя Донецької області, до представників Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернувся 
військовослужбовець військової частини В2095 майор Олександр Л. 

Заявник повідомив, що з вересня 2014 року проходив військову службу 
за призовом під час третьої хвилі мобілізації. Незважаючи на те, що 
установлені строки звільнення в запас військовослужбовців третьої хвилі 
мобілізації уже минули (липень – вересень 2015 року), він так і не був 
звільнений з військової служби. 

З метою захисту прав військовослужбовця було направлено відповідне 
звернення Уповноваженого з прав людини до керівництва Міністерства 
оборони України. 

За результатами реагування Уповноваженого військовослужбовець був 
звільнений з військової служби, винні особи притягнуті до відповідальності. 

Завдяки втручанню Уповноваженого забезпечувалися також права 
військовослужбовців на звільнення з військової служби за станом здоров’я та 
сімейними обставинами. 

Так, 27 лютого 2015 року було відкрито провадження Уповноваженого з 
прав людини у справі за зверненням військовослужбовця, призваного по 
мобілізації, Юрія Д. щодо забезпечення права на звільнення з військової 
служби за сімейними обставинами. 

За результатами вжитих Уповноваженим з прав людини заходів 
реагування та втручання керівництва Міністерства оборони України 
16.03.2015 Юрія Д. було звільнено з військової служби за сімейними 
обставинами. 

23 червня 2015 року було відкрито провадження Уповноваженого з прав 
людини за зверненням військовослужбовця, призваного під час мобілізації, 
Миколи Л. щодо захисту його права на звільнення з військової служби за 
станом здоров’я. 
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За результатами вжитих Уповноваженим з прав людини заходів 
реагування військовослужбовець, за інформацією Міноборони, на підставі 
свідоцтва про хворобу від 15.07.2015 був звільнений з військової служби 
24.07.2015. 

Аналогічні результати заходів реагування Уповноваженого з прав 
людини були й за іншими подібними зверненнями військовослужбовців. 

Викликає занепокоєння дотримання прав колишніх працівників 
міліції та членів їх сімей. 

Протягом 2015 року надходили численні звернення від колишніх 
працівників міліції з числа вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 
трьох (шести) років, одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти 
років, щодо звільнення їх зі служби в органах внутрішніх справ через 
скорочення штатів. 

Заявниці в такому звільненні цілком виправдано вбачають порушення 
гарантій на заборону їх звільнення з роботи, передбачених статтею 184 
Кодексу законів про працю України. 

Крім того, колишні працівники міліції (як жінки, так і чоловіки) 
повідомляли про численні випадки звільнення їх зі служби у зв’язку з набуттям 
чинності Законом України «Про Національну поліцію». За їх небезпідставним 
переконанням, Міністерство внутрішніх справ України, порушуючи процедуру 
переведення (прийняття) на службу в Національну поліцію, звільняло їх зі 
служби в органах внутрішніх справ, чим порушувало їх права. 

Такі порушення з боку МВС України набули масового характеру. 
Позиція МВС України з цього питання, висловлена у відповідь на 

звернення Секретаріату Омбудсмена, була неприйнятною, у зв’язку з чим 
Уповноважений з прав людини звернулася до Прем’єр-міністра України. 

У зв’язку з втратою чинності з 07.11.2015 Законом України «Про 
міліцію» пільги і гарантії, які передбачалися статтею 22 цього Закону для 
працівників міліції, звільнених зі служби, та членів їх сімей, були скасовані без 
відповідної заміни чи компенсації, у чому вбачається порушення вимог статті 
22 Конституції України. 

Прийняттям Закону України від 23.12.2015 № 900-VIII «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального 
захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх 
сімей» не було вирішено питання щодо відновлення вказаних пільг і гарантій. 

З метою законодавчого врегулювання питання щодо поновлення прав 
колишніх працівників міліції на пільги і гарантії, що передбачалися для них 
законодавством, Уповноважений з прав людини звернулася до Прем’єр-
міністра України. Питання перебуває на контролі. 

Предметом тривалого провадження з МВС України стало також питання 
щодо виплати одноразової грошової допомоги членам сімей працівників 
міліції, які загинули, перебуваючи в районах проведення антитерористичної 
операції через незалежні від них причини. 
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Так, звернулася мати капітана міліції К., який загинув в жовтні 2014 
року, перебуваючи у службовому відрядженні в складі сил та засобів 
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. 

Причиною смерті став випадковий постріл колеги через необережне 
поводження зі зброєю, коли капітан міліції К. відпочивав після чергування. 

МВС України відмовило членам сім’ї загиблого у виплаті одноразової 
грошової допомоги, передбаченої статтею 23 Закону України «Про міліцію», 
мотивуючи тим, що смерть нібито не пов’язана безпосереднім виконанням 
обов’язків по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю. 

Уповноважений з прав людини наголосила Міністру внутрішніх справ 
України і Прем’єр-міністру України, що особи рядового і начальницького 
складу, які залучені до складу сил та засобів антитерористичної операції і 
перебувають в районі її проведення, вже тільки своєю присутністю 
запобігають терористичній діяльності, тобто кримінальним правопорушенням 
(що і є боротьбою зі злочинністю), та постійно, без обмеження добовими 
рамками та режимом робочого часу, перебувають під загрозою отримання 
поранень чи навіть загибелі як в місцях виконання бойових завдань, так і в 
місцях розташування, якщо ці місця знаходяться в районі проведення 
антитерористичної операції. 

Тому одноразова грошова допомога членам сімей працівників міліції, які 
загинули, перебуваючи в районах проведення антитерористичної операції 
через незалежні від них причини, має виплачуватися. 

Саме з такою вимогою звернулася Уповноважений з прав людини до 
Прем’єр-міністра України. Це питання також перебуває на контролі. 

Крім того, Уповноважений з прав людини була також вимушена 
звернутися до Міністра внутрішніх справ України з поданням щодо 
забезпечення права колишніх працівників міліції на отримання винагороди за 
безпосередню участь в антитерористичній операції. 

Проблема полягає в тому, що МВС України відмовляє у виплаті 
винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції колишнім 
працівникам міліції, наприклад Юрію П. та Андрію Р., мотивуючи тим, що вони 
після звільнення зі служби втратили зв’язок з МВС України. При цьому МВС 
України, фактично визнаючи їх право на таку винагороду, усунулось від 
забезпечення її виплати та спонукає заявників звертатися до суду. Питання 
перебуває на контролі. 

Розгляд звернень військовослужбовців, осіб, звільнених з 
військової служби, та членів їх сімей з житлових питань свідчить, що 
житлова проблема залишається однією з найгостріших. 

За результатами моніторингу цієї проблеми Уповноваженим з прав 
людини вносилися пропозиції до органів державної влади щодо необхідності 
забезпечення належними фінансовими ресурсами житлових програм при 
затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік. 

У той же час протягом 2014 та 2015 років для забезпечення житлом 
інвалідів війни, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, що 
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перебувають на квартирному обліку в органах місцевого самоврядування, 
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із 
закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів кошти з 
державного бюджету не виділялися. Не передбачені вони і на 2016 рік. 

Таким чином, залишається лише констатувати, що пропозиції 
Уповноваженого з прав людини щодо розв’язання житлової проблеми 
громадян до цього часу залишаються не врахованими. 

Предметом постійного моніторингу Уповноваженого з прав людини 
також залишається реалізація права військовослужбовців на належне 
грошове забезпечення. 

Слід констатувати, що заходи, які вживалися державними органами з 
метою підвищення грошового забезпечення та встановлення єдиних умов 
такого забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького 
складу не мали позитивного результату та не призвели до впровадження 
єдиної системи грошового забезпечення. 

Задекларовані в Угоді про коаліцію депутатських фракцій «Європейська 
Україна» заходи, спрямовані на збільшення грошового утримання 
військовослужбовців шляхом підвищення посадових окладів та окладів за 
військовим званням, залишилися невиконаними. Звіт Уряду з цього питання не 
відповідає дійсності. 

Ситуація ускладнилася ще й тим, що після встановлення розміру окладів 
та умов грошового забезпечення поліцейським утворилася значна 
диспропорція в розмірах посадових окладів та окладів за військовими 
(спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складу інших військових формувань та правоохоронних 
органів і поліцейських. Так, наприклад, за спеціальним званням «полковник 
поліції» оклад становить 2400 грн., тоді як оклад за військовим званням 
«полковник» становить лише 135 гривень. Така сама ситуація й з окладами за 
аналогічними посадами. 

Поряд з проблемними питаннями в грошовому забезпеченні 
військовослужбовців окрему увагу необхідно звернути на пов’язане з ними 
питання перерахунку військових пенсій, розмір яких останній раз частково 
переглядався з 1 січня 2013 року, а майже в половини військових пенсіонерів – 
тільки з 1 січня 2008 року. 

Підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовцям, 
особам рядового і начальницького складу, які проходять службу, шляхом 
введення різноманітних винагород («винагорода» відповідно до Закону не 
входить до складу грошового забезпечення, з урахуванням якого обчислюються 
військові пенсії) або збільшення розміру заохочувальних додаткових видів 
грошового забезпечення за рішенням керівника державного органу не є 
підставою для перерахунку раніше призначених пенсій за відповідними 
(аналогічними) посадами. Саме таким чином Урядом створюються умови для 
уникнення перерахунку військових пенсій. 
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Унаслідок зазначеного на кінець 2015 року сума грошового 
забезпечення, яка враховувалася для обчислення пенсії, була значно меншою 
від суми грошового забезпечення, що отримував військовослужбовець (особа 
рядового чи начальницького складу), який проходив службу на той час на 
відповідній (аналогічній) посаді. 

Отже, Урядом штучно створено диспропорцію в розмірах військових 
пенсій залежно від дати звільнення з військової служби та місця служби 
(державного органу). 

Такий стан пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби та служби в правоохоронних органах є неприпустимим. 

У зв’язку з цим до Кабінету Міністрів України було направлено 
звернення Уповноваженого з прав людини з пропозиціями підготувати 
відповідні проекти актів Уряду з питань підвищення основних видів грошового 
забезпечення (посадових окладів та окладів за військовими (спеціальними) 
званнями), упорядкування та встановлення єдиних умов грошового 
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та 
поліцейських, а також принаймні поетапного перерахунку та підвищення 
військових пенсій. Питання перебуває на контролі. 

Таким чином, результати моніторингу Уповноваженого з прав людини 
за дотриманням прав і свобод військовослужбовців, працівників 
правоохоронних органів свідчать про необхідність додержання вимог і 
вдосконалення певних норм чинного законодавства у цій сфері, забезпечення 
правової і фінансової стабільності системи державних соціальних стандартів, 
нормативів і гарантій, передбачених для зазначеної категорії громадян. Це 
сприятиме створенню гнучкої системи соціальних умов функціонування 
сектору воєнної безпеки і дозволить таким особам реалізовувати свої права і 
свободи у максимально можливому обсязі. 
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Розділ 10. Дотримання соціально-економічних прав 
 
Результати парламентського контролю Уповноваженого за 

дотриманням конституційних соціально-економічних прав людини та базових 
соціальних гарантій, численні звернення громадян про їх порушення свідчать 
про загострення у 2015 році ситуації у цій сфері. 

Так, протягом року до офісу Омбудсмена надійшло 9,2 тис. таких 
повідомлень (що в 2,1 рази більше ніж в 2014 році), і майже в кожному з них 
громадяни висловлювали невдоволення сучасним рівнем захисту їхніх прав, 
бездіяльністю та байдужістю чиновників усіх рівнів до проблем людей, які в 
окремих випадках стосувалися питань життя та смерті, втрати житла, 
отримання необхідних ліків, а також коштів, необхідних для утримання 
малолітніх дітей та родини. 

Певні сподівання громадян на економічну стабілізацію в країні через 
проведення задекларованих Урядом реформ не справдилися. Спостерігалися 
подальше падіння економіки, закриття промислових підприємств і зростання 
безробіття, прогресуючі процеси інфляції та девальвації гривні, стрімкого 
зростання соціально-економічної нерівності, різкого погіршення рівня життя в 
країні. 

Без впровадження державою ефективних компенсаторних механізмів 
для переважної більшості громадян, які живуть за межею бідності, відбулося 
згортання соціальних гарантій та підвищення тарифів ЖКГ і податків на 
доходи населення. Як наслідок, переважна більшість українських родин 
опинилася на грані виживання. 

Не відбулося реформ й у системі охорони здоров’я. Натомість мали місце 
факти, коли люди з особливо небезпечними захворюваннями через 
недофінансування у 2015 році цілої низки найважливіших державних програм 
та несвоєчасне проведення державних закупівель на певний час залишалися 
без життєво необхідних лікарських засобів. Лише завдяки допомозі 
міжнародних і громадських організацій ці люди отримали ліки і змогли 
вижити. Гострим для розв’язання державою виявилося питання своєчасної 
вакцинації дітей, що набуло суспільного резонансу. 

Занепокоєння викликає і непрозорість проведення децентралізації 
влади, зокрема в частині перекладання на місцеві органи влади та бюджети 
функцій забезпечення соціальних гарантій, визначених Конституцією і 
законами України для громадян. Фактично, Уряд без визначення фінансових 
потреб для реалізації цих державних гарантій на місцевому рівні хоче зняти з 
себе відповідальність за забезпечення соціально-економічних прав громадян. 

Жодних кроків не відбулося й у сфері формування та реалізації активної 
політики на ринку праці щодо створення високооплачуваних, 
високотехнологічних робочих місць як основи оздоровлення економіки, 
наповнення державного бюджету та досягнення суспільного благополуччя. 

Результати опитування, проведеного у 2015 році Інститутом соціології 
НАН України, свідчать, що населення України через відсутність позитивних 
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змін в країні та падіння рівня життя втрачає довіру до влади та її спроможності 
до успішних реформ. 

Подальше поглиблення зазначених негативних процесів несе реальну 
загрозу для безпеки держави та її громадян, а отже потребує вжиття 
невідкладних заходів у налагодженні діалогу суспільства і влади з метою 
здійснення конкретних кроків для виходу із кризової ситуації, що склалася на 
сьогодні. 

Особлива увага при здійсненні парламентського контролю приділяється 
Уповноваженим з прав людини дотриманню прав осіб з інвалідністю. У цьому 
розділі наведені лише окремі аспекти дотримання соціально-економічних прав 
зазначеної категорії осіб. Більш повні результати моніторингу Уповноваженого 
у цій сфері мають своє відображення в Альтернативній доповіді 
Уповноваженого про стан виконання Конвенції ООН про права людей з 
інвалідністю, яку було розглянуто 19-20 серпня 2015 року на 14-й сесії 
Комітету ООН з прав інвалідів у Женеві. 

 
10.1. Стан дотримання конституційних прав людини на соціальний 

захист 
 
Одним із ключових принципів правової держави є гарантування 

державою соціальних прав і свобод, які забезпечують людині гідний рівень 
життя та її соціальну захищеність. 

Упродовж  2015 р. до Уповноваженого з прав людини надійшло близько 
4,8 тис. письмових повідомлень громадян про порушення їхніх прав на 
соціальний захист та достатній життєвий рівень. У переважній більшості 
звернень громадяни висловлюють загальне невдоволення низькими 
розмірами пенсій і державних допомог, соціальною несправедливістю при їх 
призначенні, а також неефективним захистом від бідності. 

Результати проваджень за зверненнями громадян підтверджують такі 
основні проблемні питання, що зумовлюють порушення права людей на 
достатній життєвий рівень, інші соціально-економічні права, закріплені 
Конституцією, міжнародними договорами: 

–  неефективність системи пенсійного та соціального забезпечення 
громадян в Україні, за якої якість соціальних послуг та інших заходів 
соціального захисту є низькою, а соціальні потреби найбільш вразливих 
категорій населення не задовольняються достатньою мірою; 

– недосконалість законодавства, що врегульовує питання призначення і 
виплати пенсій, соціальних виплат, матеріального забезпечення, встановлення 
пільг соціально-незахищеним категоріям населення; 

– незабезпечення державою об’єктивного визначення базового стандарту 
«прожитковий мінімум», який є одним із важливих показників, що характеризує 
рівень життя населення та визначає більшість показників соціального блоку 
бюджету; 

– скасування/обмеження існуючих пільг та зменшення розмірів 
пенсійного та соціального забезпечення, обумовлене необхідністю реалізації 
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заходів щодо економного і раціонального використання державних коштів та 
узгодження дії положень окремих законів України з фінансовими можливостями 
держави; 

– повільне реагування компетентних органів виконавчої влади на 
розв’язання проблемних питань у сфері соціального захисту населення, зокрема 
через неможливість (в умовах складної економічно-фінансової ситуації в 
Україні) запровадження відповідних законодавчих змін, які потребують значних 
додаткових видатків з державного бюджету. 

У контексті зазначених вище проблем основною є подолання бідності. 
Зубожінню населення у 2015 році сприяли девальвація національної 

валюти, інфляція, підвищення цін на товари та послуги, що супроводжувалось 
скороченням реальних доходів та зростанням витрат населення. Воєнні дії на 
сході країни ще більше ускладнили проблему бідності та призвели до 
виникнення такого явища як «раптова бідність». 

Разом з тим, за даними Мінсоцполітики України офіційно значного 
зростання рівня бідності в Україні не відбулося. Так, за результатами 
обстеження умов життя домогосподарств моніторинг показників бідності за 
багатовимірною оцінкою за I півріччя 2015 р. характеризується такими 
даними: 

–  межа бідності за відносним критерієм (75 % медіанного значення 
сукупних еквівалентних витрат населення) становила 1463 грн. на місяць, що 
перевищила значення 2014 року на 188 грн. або на 1,1%. Рівень бідності за 
відносним критерієм (60 % медіанного значення сукупних еквівалентних 
витрат населення) збільшився на 0,6 в.п. і становив 10,4 % (2014 р. – 9,8 %); 

– межа бідності за абсолютним критерієм (доходи нижче прожиткового 
мінімуму) не змінилася порівняно з попереднім роком і становила 1176 грн. 
Рівень бідності за абсолютним критерієм знизився на 7,2 в.п. і склав 10,4 % 
(2014 рік – 17,6 %); 

–  еквівалентні витрати нижче межі бідності, визначеної ООН для країн 
Центральної та Східної Європи (вартість добового споживання на рівні 5 
доларів США) за I півріччя 2015 р. становили 908 грн. (за 2014 р. – 645,1 грн.). 
Рівень бідності за цим критерієм склав 3,7 % (2014 р. – 1,0 %). 

Можливість приховувати в 2015 році реальний рівень бідності в 
Україні надавало штучне заниження Урядом розміру прожиткового 
мінімуму, який є одним із основних показників, що характеризує рівень 
життя населення. 

За даними Міністерства соціальної політики України фактичний розмір 
прожиткового мінімуму у цінах січня та вересня 2015 року у розрахунку на 
місяць на одну особу був значно вищим від затвердженого Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік» (див. табл. 1). 

Водночас реальний розмір прожиткового мінімуму в Україні є набагато 
вищим, ніж той, що обрахований Мінсоцполітики як фактичний, адже набори 
продуктів, товарів та послуг, які використовуються при його визначенні, не 
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змінювалися протягом 15 років. Крім того, прожитковий мінімум для 
працездатних осіб не враховує податок на доходи фізичних осіб. 

Відтак, показник прожиткового мінімуму громадян не виконує 
функцію базового соціального стандарту для визначення достатнього 
рівня життя громадян, а застосовується виключно як розрахунковий 
показник для збалансування Державного бюджету України. Це порушує 
конституційні права мільйонів українських громадян на достатній 
життєвий рівень та належний соціальний захист. 

 
 Співвідношення розмірів фактичного та затвердженого Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2015 рік» прожиткового мінімуму 
 

  
 
 

Показник 

Січень–серпень 2015 р. Вересень 2015 р. 

за Законом 
України «Про 

Державний 
бюджет України 

на 2015 рік» 

фактичний 
в цінах січня 

за Законом 
України «Про 

Державний 
бюджет України 

на 2015 рік» 

фактичний 
в цінах вересня 

Прожитковий мінімум 
в середньому на одну особу в 

місяць 

 
 

1176 

 
 

1536 

 
 

1330 

 
 

2518 

для основних соц. і демограф. груп 
населення: 

    

дітей віком до 6 років 1032 1477 1167 2421 

дітей віком від 6 до 18 років 1286 1877 1455 2925 

працездатних осіб 1218 1611 1378 2624 

осіб, які втратили працездатність 949 1224 1074 2100 

За наведених умов є цілком справедливим рішення Окружного 
адміністративного суду м. Києва від 17.09.2015 р. у справі № 826/6362/15, 
яким визнано протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України в 
частині невжиття заходів для встановлення прожиткового мінімуму в України 
на 2015 рік в порядку та на підставі положень Закону України «Про 
прожитковий мінімум», а також зобов’язано Кабінет Міністрів України вжити 
передбачені законодавством заходи та реалізувати наявну компетенцію з 
метою проведення науково-громадської експертизи набору продуктів 
харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення 
прожиткового мінімуму в Україні, проведення перегляду вмісту наборів 
непродовольчих товарів, продуктів харчування та послуг для основних 
соціально-демографічних груп населення та встановити розмір прожиткового 
мінімуму в Україні на 2015 рік в порядку та на підставі положень Закону 
України «Про прожитковий мінімум». 

На відповідний запит Уповноваженого з прав людини щодо виконання 
Кабінетом Міністрів України вищезгаданого рішення суду останнім 
поінформовано, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
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відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» на основі схвалених 
Експертною комісією з проведення науково-громадської експертизи наборів 
продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для встановлення 
прожиткового мінімуму підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих 
товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», 
який погоджено заінтересованими органами. Після проведення правової 
експертизи та отримання висновку Міністерства юстиції України проект буде 
внесено на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку. 

Разом з тим, на переконання Уповноваженого з прав людини, на даному 
етапі навіть без перегляду наборів продуктів харчування, непродовольчих 
товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп 
населення, достатнім для поліпшення соціального захисту громадян в 
Україні було б запровадження визначеного Мінсоцполітики фактичного 
розміру прожиткового мінімуму. 

Звернення громадян до Уповноваженого з прав людини свідчать, що 
особливої гостроти проблема бідності набула серед непрацездатних осіб, 
зокрема тих, які отримують різні види пенсій, у т.ч. по інвалідності, 
соціальні державні допомоги. Розмір пенсійних та соціальних виплат, які 
отримують зазначені особи, в більшості випадків є недостатнім для 
забезпечення достатнього життєвого рівня, гарантованого статтею 48 
Конституції України, зокрема для забезпечення за їх рахунок споживання 
основних продуктів харчування, житла, одягу та інших продуктів і послуг 
першої необхідності, а для осіб з інвалідністю – покриття додаткових витрат, 
пов’язаних з інвалідністю. 

За даними Пенсійного фонду України (табл. 2) на обліку в органах 
Пенсійного фонду України станом на 01.01.2015 р. перебувало 12,1 млн 
пенсіонерів (без урахування даних АР Крим та м. Севастополя та районів 
Донецької і Луганської областей, тимчасово непідконтрольних українській 
владі), середній розмір призначеної пенсії (з цільовою грошовою допомогою) − 
1 581,54 грн. Станом на 01.01.2016 р. чисельність пенсіонерів збільшилась до 
12,3 млн, середній розмір пенсії яких становить 1700,22 грн. 
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Чисельність пенсіонерів та середні розміри пенсій 
(за оперативними даними Пенсійного фонду України) 

 
Назва 

показника 
Чисельність пенсіонерів усіх 

категорій, осіб 
Сума призначених 
місячних пенсій з 

цільовою грошовою 
допомогою з урах. інд. 

(тис. грн) 

Середні розміри призначених 
пенсій з цільовою грошовою 

допомогою з урах. інд (грн коп) 

станом на 
01.01.2015 р. 

станом на 
01.01.2016 

р. 

станом на 
01.01.2015 р. 

станом на 
01.01.2016 р. 

станом на 
01.01.2015 р 

станом на 
01.01.2016 р. 

Усього 
пенсіонерів 

12 147 189 12 312 459 19 211 216,7 20 933 885,4 1 581,54 1 700,22 

у тому числі 
одержують 
пенсії у 
загальній сумі: 

      

до 800 грн 97 903 91 279 55 580,8 57 191,5 567,71 626,56 

від 801 до 
1000 грн 

950 369 440 566 917 406,9 425 357,2 965,32 965,48 

від 1001 до 
1100 грн 

2 279 442 484 576 2 415 146,8 516 765,7 1 059,53 1 066,43 

від 1101 до 
1200 грн 

2 417 365 1 555 177 2 784 082,6 1 817 457,4 1 151,7 1 168,65 

від 1201 до 
1300 грн 

1 417 572 2 522 448 1 757 472,2 3 157 096,4 1 239,78 1 251,60 

від 1301 до 
1400 грн 

588 387 1 917 186 792 290,2 2 573 353,4 1 346,55 1 342,26 

від 1401 до 
1500 грн 

499 354 873 370 723 737,1 1 262 348,6 1 449,35 1 445,38 

від 1501 до 
2000 грн 

1 741 624 2 001 584 2 990 509,4 3 428 651,8 1 717,08 1 712,97 

від 2001 до 
3000 грн 

1 311 756 1 414 120 3 173 538,9 3 407 527,2 2 419,31 2 409,65 

від 3001 до 
4000 грн 

491 761 616 767 1 672 507,3 2 107 175,6 3 401,06 3 416,49 

від 4001 до 
5000 грн 

187 490 209 356 829 679,7 926 676,1 4 425,19 4 426,32 

від 5001 до 
10 000 грн 

159 140 174 665 1 024 660,6 1 111 471,7 6 438,74 6 363,45 

понад 10 000 
грн 

5 026 11 365 74 604,2 142 812,8 14 843,65 12 566,02 

Із загального 
числа 
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пенсіонерів 
(рядок 1) 
одержують 
пенсію: 

за віком 9 340 595 9 415 743 14 692 529,8 15 925 293,2 1 572,98 1 691,35 

за 
інвалідністю 

1 393 506 1 406 007 1 995 657,4 2 170 405,7 1 432,11 1 543,67 

у разі втрати 
годувальника 

656 274 726 480 940 505,9 1 191 505,4 1 433,10 1 640,11 

за вислугу 649 157 661 732 1 456 915,0 1 511 931,5 2 244,32 2 284,81 

соціальні 
пенсії 

106 324 101 086 103 877,8 111 069,0 976,99 1 098,76 

довічне 
утримання 
суддів 

1 333 1 411 21 730,8 23 680,6 16 302,18 16 782,85 

Із загального 
числа 
пенсіонерів 
(рядок 1) 
одержують 
пенсію: 

      

нижче 
прожиткового 
мінімуму 

102 708 656 079 59 773,0 611 467,6 581,97 932,00 

у розмірі 
прожиткового 
мінімуму 

554 267 298 048 525 999,7 320 103,8 949,00 1074,0 

вище 
прожиткового 
мінімуму 

11 490 214 11 358 332 18 625 444,0 20 002 314,0 1 620,98 1 761,03 

із загального 
числа (рядок 
1) працюючі 
пенсіонери 

2 666 242 2 370 860 4 690 615,8 4 356 915,9 1 759,26 1 837,69 

із загального 
числа 
працюючих 
пенсіонерів – 
ті, які 
працюють на 
спецпосадах 

2 002 19 268 5 612,0 44 623,8 2 803,20 2 315,95 

  
Середній розмір пенсій громадян порівняно з початком 2015 року 

збільшився, в переважній кількості випадків, за рахунок їх перерахунку з 
1.09.2015 р. у зв’язку із зростанням відповідно до Закону України від 
17.09.2015р. № 704 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний 
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бюджет України на 2015 рік» розміру прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність (з 949 грн. до 1074 грн.). 

 
Разом з тим у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму з 1.09.2015 р. 

органами Пенсійного фонду України здійснено перерахунок пенсій лише тим 
пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати, складові яких розраховуються з 
урахуванням цього показника. Зокрема, перераховано мінімальні розміри 
пенсій, призначені відповідно до статті 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також доплати за 
понаднормативний стаж. 

За інформацією Пенсійного фонду України, відповідні перерахунки 
пенсій проведено понад 11,3 млн. пенсіонерів, проте збільшений розмір пенсії 
після перерахунку отримали лише 8,6 млн. одержувачів пенсій. 

Станом на 31.12.2015 р. у 209,1 тис. пенсіонерів, яким з 1.09.2015 р. 
проведено перерахунок пенсії, розмір пенсії залишився на рівні 949 грн 
(соціальних пенсій, пенсій при неповному стажі, дострокової пенсії). Водночас 
із загального числа пенсіонерів станом на 1.01.2016 р. пенсію нижче 
прожиткового мінімуму одержують 656 079 осіб, у той час як на 1.01.2015 р. їх 
кількість становила 102 708 осіб. 

 
У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини наголошує на 

порушенні конституційного права громадян на соціальний захист та 
незабезпеченні гарантованого статтею 46 Конституції України розміру 
пенсійних виплат не нижче від прожиткового мінімуму, встановленого 
законом, внаслідок зростання останнього з 1.09.2015 р. 

 
Це зумовлене тим, що поряд із зростанням розміру прожиткового 

мінімуму з 1.09.2015 р. залишилися незмінними норми пункту 2 постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 (далі – постанова № 265), 
якою регулюються питання встановлення державної адресної допомоги, 
зокрема особам, розмір пенсії яких не досягає прожиткового мінімуму, що 
передбачають надання відповідної допомоги таким особам (крім осіб з 
інвалідністю I та II груп) лише у сумі, що не вистачає до 949 грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. № 954 були 
внесені окремі зміни до постанови № 265, що набрали чинності з 1.12.2015 р., 
однак ними порушена вище проблема врегульовується лише стосовно 
пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю III групи (у тому числі дітей-
інвалідів та інвалідів з дитинства). 

За результатами розгляду подання Уповноваженого з прав людини 
Міністру соціальної політики України з пропозицією вжиття заходів 
нормативно-правового характеру, спрямованих на забезпечення 
конституційних прав громадян на пенсійні виплати не нижче від 
прожиткового мінімуму, встановленого законом, зокрема шляхом ініціювання 
внесення відповідних змін до постанови № 265, Міністерством соціальної 
політики України поінформовано, що ним опрацьовується питання щодо 
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внесення відповідних змін до нормативно-правових актів. Однак станом на 
кінець лютого 2016 року відповідний проект нормативно-правового акта на 
розгляд Уряду так і не внесено. 

 
Обурення громадян також викликає непроведення у 2015 році 

щорічного перерахунку пенсій з 1 березня  у зв'язку з прийняттям  Закону 
України від 27.03.2014 р. № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи 
та створення передумов для економічного зростання в Україні». 

Моніторинг Уповноваженого з прав людини та провадження за 
зверненнями громадян засвідчили, що зміни, внесені за останні 10 років до 
пенсійного законодавства, призвели до «зрівнялівки» пенсійного 
забезпечення для тих, хто майже все життя здобував його важкою працею, 
та тих, хто відпрацював мінімальний трудовий стаж і не прикладаючи 
особливих трудових зусиль дочекався пенсійного віку. Такий принцип, 
встановлений законодавством, негативно впливає на мотивацію кожної 
працездатної особи до продуктивної праці. 

У зв’язку з цим Уповноваженим було розроблено відповідні пропозиції, які  
враховані у плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 
період до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2015 р. № 1393-р. 

Як і в попередні роки, у 2015 році до Уповноваженого з прав людини 
надходили непоодинокі звернення громадян щодо скасування норм частини 
четвертої статті 42 та частини третьої статті 45 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» стосовно застосування 
при переведенні з одного виду пенсії на інший, а також при перерахунку пенсій 
з урахуванням заробітку і страхового стажу, набутого після її призначення, 
показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час 
призначення (попереднього перерахунку) пенсії. 

На переконання Омбудсмена, такий порядок є соціально 
несправедливим, оскільки не забезпечує належного осучаснення пенсії, а 
відтак окреслене питання потребує перегляду на законодавчому рівні. 

Під час провадження Уповноваженого з прав людини за зверненнями 
громадян також встановлено необхідність удосконалення визначеного 
частиною третьою статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» порядку розрахунку пенсії при 
переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком при несвоєчасній 
сплаті страхувальником страхових внесків за застраховану особу. 

Згідно з позицією Мінсоцполітики, умовою для застосування показника 
середньої заробітної плати (доходу), визначеної статтею другою статті 40 
Закону, при призначенні пенсії за віком, переведення на яку відбулося з пенсії 
по інвалідності, є наявність 24 місяців страхового стажу безпосередньо на 
момент звернення із заявою про призначення відповідної пенсії. Законом не 
передбачено повернення до питання застосування показника середньої 
заробітної плати (доходу), визначеної частиною другою статті 40 Закону, для 
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призначення пенсії навіть у разі, якщо сплата страхових внесків відбулася 
після переведення заявника з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. 

На переконання Уповноваженого з прав людини, з підтвердженням 
набуття страхового стажу не менш як 24 місяці після призначення пенсії 
по інвалідності людині має бути гарантовано призначення пенсії за віком 
у порядку, встановленому частиною третьою статті 45 Закону. 

Пропозиції Уповноваженого з прав людини до Міністерства щодо 
законодавчого врегулювання окресленої проблеми залишилися без належного 
реагування. 

Провадженнями Уповноваженого з прав людини за зверненнями 
громадян, що надійшли у 2015 р., також виявлено проблему забезпечення 
права пенсіонерів з числа державних службовців на перерахунок пенсії 
відповідно до судових рішень щодо урахування при обчисленні пенсії сум 
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, 
допомоги на оздоровлення та індексації заробітної плати. 

Згідно з позицією Мінсоцполітики, при проведенні відповідного 
перерахунку пенсії державним службовцям має застосовуватись норма статті 
37 Закону України «Про державну службу» в редакції, чинній на дату такого 
перерахунку. 

Однак зазначене не узгоджується із судовою практикою у цьому 
питанні. Зокрема, у постанові від 8.07.2015 р. Верховний Суд України за 
результатами розгляду питання неоднакового застосування судами касаційної 
інстанції вимог статті 37 Закону України «Про державну службу» дійшов 
висновку (який на підставі частини четвертої статті 13 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» є обов’язковим для всіх суб’єктів владних 
повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, 
що містить відповідну норму права) про те, що у наведеному випадку 
застосуванню підлягає стаття 37 зазначеного Закону в редакції, яка була 
чинною на час призначення пенсії. 

Подання Уповноваженого з прав людини Міністру соціальної політики 
України щодо приведення практики застосування положень Закону України 
«Про державну службу» у відповідність з судовою практикою на даний час 
Міністерством не задоволено. 

У зв’язку з цим Уповноважений наголошує на необхідності вжиття 
заходів реагування з метою забезпечення права пенсіонерів з числа 
державних службовців на належне пенсійне забезпечення шляхом 
приведення практики застосування положень Закону України «Про 
державну службу» у відповідність з відповідними висновками Верховного 
Суду України. 

 
Протягом 2015 року до Уповноваженого з прав людини надходили 

численні звернення громадян з питань погіршення їх соціального захисту, 
які були зумовлені такими факторами: 
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� скасування/обмеження з 1.07.2015 р. Законом України від 
28.12.2014 р. № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких законодавчих актів України» пільг окремим категоріям 
громадян. 

За інформацією Мінсоцполітики, до запровадження відповідних змін 
правом на пільги з оплати житлово-комунальних послуг користувалося 4,5млн. 
осіб. Станом на 1.10.2015 р. чисельність таких пільговиків становила 3,6млн. 
осіб. Відтак, значна частина населення втратила право на пільги. 

Водночас позитивним є те, що з 01.01.2016 р. окремі громадяни, які у 
2015 році не мали права на пільги у зв’язку з перевищенням доходу пільговика 
величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, внаслідок 
зростання цієї величини з 1710 грн. до 1930 грн. з 1.01.2016 р. набули право на 
користування пільгами; 

- запровадження Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи» оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником 
податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх 
розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати. 

Позитивним у даному питанні є внесення Законом № 653-VIII від 
17.07.2015 р. змін до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового 
кодексу України, за якими відповідні норми щодо оподаткування не 
поширюються на учасників бойових дій у період Другої світової війни, 
інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

– обмеження Законом України від 02.03.2015 р. № 213-VІІІ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 
забезпечення» виплати пенсій працюючим громадянам; 

–   зупинення до стабілізації фінансово-економічного становища 
держави положеннями пункту 11 розділу VII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» перерахунку сум щомісячних страхових виплат, який 
проводиться з 1 березня кожного року у разі зростання у попередньому 
календарному році середньої заробітної плати у галузях національної 
економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері статистики; 

– припинення призначення пенсій громадянам за спеціальними 
законами на підставі норм пункту 5 Прикінцевих положень Закону України від 
02.03.2015 р. № 213-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо пенсійного забезпечення». 

Зрозуміло, що прийняття зазначених вище Законів обумовлене 
необхідністю реалізації заходів щодо економного та раціонального 
використання державних коштів та узгодження дії положень окремих законів 
України з фінансовими можливостями держави, однак про потенційні ризики 
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порушень прав людини деякими положеннями Законів ще на стадії їх 
опрацювання як законопроектів наголошувалось Уповноваженим з прав 
людини, зокрема у відповідних зверненнях на адресу комітетів Верховної 
Ради України, однак зауваження не були враховані при прийнятті 
названих Законів. 

Наслідком цього стало внесення народними депутатами України (як 
суб’єктами конституційного подання) до Конституційного Суду України 
конституційних подань щодо конституційності положень більшості зазначених 
законодавчих актів. 

Наразі лише одне із таких подань (у справі № 2-15/2015 за 
конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень підпунктів 2–14 пункту 4, 
підпунктів 2, 6, 7 пункту 6, пунктів 9, 10, 12, підпункту 3 пункту 18, підпункту 2 
пункту 22, пунктів 23, 24, підпунктів 3, 4 пункту 25, пунктів 26, 33, 34 розділу І, 
пункту 11 розділу Ш «Прикінцеві положення» Закону № 76-III) розглянуто 
колегією суддів Конституційного Суду України. При цьому Ухвалою 
Конституційного Суду України від 21.05.2015 р. № 21-у/2015 відмовлено у 
відкритті конституційного провадження за цим поданням, зокрема через його 
невідповідність вимогам, передбаченим Конституцією України та Законом 
України «Про Конституційний Суд України». За іншими поданнями 
відповідними ухвалами колегії суддів Конституційного Суду України відкриті 
конституційні провадження, здійснюється підготовка справ до розгляду на 
пленарних засіданнях Суду. 

 
Ураховуючи зазначене, слід звернути увагу на тривалий розгляд 

таких справ Конституційним Судом України. 
У зв’язку з надходженням від суддів Конституційного Суду України 

відповідних запитів Уповноваженим надано до Суду свої висновки щодо 
питань, порушених у конституційних поданнях: 

− 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України положень пункту 7 розділу ІІ Закону України від 27.03.2014 р. № 1166 
«Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для 
економічного зростання в Україні»; 

− Голови Верховного Суду України Я. Романюка щодо відповідності 
(конституційності) положень підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 
Податкового кодексу України положенням статей 8, 21, частини третьої статті 
22, статей 46, 126 Конституції України. 

У контексті зазначеного слід зауважити, що 1 січня 2016 року набув 
чинності Закон України від 24.12.2015 р. № 911-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» (далі – Закон № 911), яким продовжено 
встановлений Законом № 213 особливий порядок виплати пенсії працюючим 
пенсіонерам до 31 грудня 2016 року. 

Як і в 2015 році, зазначене обмеження не поширюється на осіб з 
інвалідністю лише I та II груп. Непоширення зазначених обмежень на осіб з 
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інвалідністю III групи Уповноважений вважає необґрунтованим, адже 
встановлення людині будь-якої групи інвалідності свідчить про стійке 
порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками 
травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, 
що, у свою чергу, потребує додаткових витрат на проведення діагностичних, 
лікувальних і реабілітаційних заходів тощо. 

Мінсоцполітики було підтримано позицію Уповноваженого стосовно 
необхідності поширення гарантій щодо виплати у повному розмірі пенсій 
працюючим пенсіонерам, у т.ч. під час роботи на посадах, які дають право на 
призначення пенсії на умовах, передбачених спеціальними Законами, на осіб з 
інвалідністю усіх категорій й груп та поінформовано, що з метою урегулювання 
порушеного питання у Верховній Раді України зареєстровано ряд 
законопроектів (зокрема № 2581 від 07.04.2015 р. та № від 09.04.2015 р. 
№2621), якими пропонується зберегти/відновити скасоване/обмежене 
Законом № 213 право на виплату пенсії особам – інвалідам III групи у період їх 
роботи на посадах та на інших роботах, які дають право на призначення пенсії 
або щомісячного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених 
чинним законодавством України. 

Однак на сьогодні зазначені законодавчі пропозиції є неактуальними, 
оскільки стосуються періоду з 1.04.2015 р. по 31.12.2015 р., а відтак окреслена 
вище проблема потребує застосування інших шляхів для її розв’язання, 
зокрема шляхом розроблення проекту нового законодавчого акта, який 
би передбачав скасування зазначених обмежень.  

 
Залишається актуальною також проблема забезпечення права 

пільгових категорій громадян на безоплатний проїзд у громадському 
транспорті.  

Основною перешкодою у реалізації цього права громадян, як і у 
попередні роки, було нездійснення відшкодування перевізникам витрат за 
пільгові перевезення окремих категорій громадян за рахунок державного 
бюджету в обсягах, які б покривали фактичні збитки. 

Варто звернути увагу на потенційні ризики ускладнення цієї проблеми у 
2016 році у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» та Закону України від 
24.12.2015р. № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України», за якими повноваження щодо прийняття рішень про надання 
окремих видів пільг для низки категорій громадян, для яких ці пільги 
передбачені законодавством, зокрема й безоплатного проїзду у громадському 
транспорті, передано органам місцевого самоврядування. 

Відтак є висока ймовірність того, що на місцях будуть ухилятися від 
пільгового забезпечення громадян, пояснюючи це відсутністю коштів на такі 
цілі. 

За інформацією Мінінфраструктури України, з метою забезпечення 
права окремих категорій населення на пільговий проїзд наразі замість 
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компенсації перевізникам за пільгові перевезення планується запровадження 
відповідної адресної грошової допомоги громадянам, які мають право на 
відповідні пільги. 

 
Водночас, на переконання Уповноваженого з прав людини, 

запровадження відповідної адресної грошової допомоги може бути 
обґрунтованим лише у разі можливості її достатнього фінансового 
забезпечення. 

 
В умовах значного підвищення цін на товари та послуги у 2015 році 

ще більше ускладнилося матеріальне становище громадян, особливо 
соціально вразливих верств населення. 

З метою посилення соціального захисту населення в умовах підвищення 
цін і тарифів на комунальні послуги Урядом здійснювалися заходи для 
максимального спрощення порядку надання субсидій громадянам для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. З цією метою 
до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848 
(далі – Положення), протягом 2015 року було внесено низку змін. 

Водночас провадження за зверненнями громадян щодо питань 
призначення субсидії для відшкодування витрат з оплати житлово-
комунальних послуг засвідчили наявність окремих проблем, з якими 
стикаються громадяни при призначенні субсидії за новою системою. 

 
Зокрема, неврегульованим є питання надання субсидії за місцем 

фактичного проживання особи, що не збігається з її адресою реєстрації. 
Для реалізації права на субсидію за фактичним місцем проживання такій особі 
потрібно знятися з реєстрації з одного місця проживання та зареєструватися за 
новим. На звернення щодо законодавчого врегулювання питання надання 
субсидії за фактичним місцем проживання громадян Мінсоцполітики 
поінформовано про неможливість перегляду порядку призначення житлової 
субсидії за фактичним місцем проживання через відсутність єдиної бази даних 
отримувачів субсидій, оскільки за таких умов унеможливлюється контроль за 
цільовим використанням відповідних бюджетних коштів. 

Така позиція Міністерства у даному питанні, на переконання 
Уповноваженого з прав людини, є недостатньо обґрунтованою. Більш 
того, вона засвідчила необхідність врегулювання супутньої проблеми – 
запровадження дієвих інструментів для забезпечення контролю за 
цільовим використанням субсидій. 

 
Обурення громадян також викликали норми пункту 12 Положення 

стосовно включення у розрахунок субсидії для працездатних осіб, 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                429 
 
 

середньомісячний дохід яких є меншим від прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатних осіб, місячного доходу на рівні прожиткового 
мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді. 

Згідно з позицією Мінсоцполітики з цього питання, наявність 
визначених у пункті 12 зазначеного Положення підходів до розрахунку субсидії 
працездатних осіб пов’язується з необхідністю їх стимулювання до пошуку 
роботи (зокрема за сприяння служби зайнятості). 

Однак така позиція не обґрунтовує правомірність існуючих підходів 
до врахування при обчисленні субсидії доходів працездатних осіб з числа 
тих, що користуються послугами служби зайнятості, оскільки такими 
особами є не лише особи, зареєстровані як безробітні, які отримують допомогу 
по безробіттю, а й ті, які перебувають на обліку шукаючих роботу, що мають 
право на отримання послуг з підбору роботи, інформаційно-консультаційних, 
профорієнтаційних та інших послуг, передбачених законодавством, сприяння у 
працевлаштуванні, інших видах зайнятості, зокрема шляхом участі у 
громадських та інших роботах тимчасового характеру. 

На переконання Уповноваженого з прав людини, для останньої із 
наведеної категорій осіб законодавство може встановлювати виняткові умови 
для обчислення розміру субсидії, як це передбачено, наприклад, умовами для 
надання допомоги малозабезпеченим сім’ям (стаття 7 Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»). 

 
Уповноважений з прав людини рекомендує розглянути 

доцільність/можливість скасування/перегляду положень пункту 12 
Положення на законодавчому рівні відносно зазначеної категорії осіб, які 
користуються послугами служби зайнятості, але не отримують 
допомогу по безробіттю. 

 
Провадженнями Уповноваженого з прав людини за зверненнями 

громадян, що надійшли у 2015 р., виявлено низку інших проблемних питань у 
сфері соціального захисту, за якими Міністерству соціальної політики України 
внесено відповідні пропозиції щодо їх урегулювання, у т.ч. законодавчого. 

Зокрема, це стосується забезпечення права пенсіонерів з числа осіб, 
які досягли передбаченого статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» віку, але 
отримують пенсію за вислугу років відповідно до інших законів, на 
безоплатний проїзд на міському та приміському пасажирському 
транспорті загального користування. 

 
У межах чинного законодавства зазначена категорія осіб позбавлена 

права на безоплатний проїзд зазначеними видами транспорту відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 р. № 354, оскільки 
відповідно до норм цієї постанови безоплатний проїзд на міському 
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пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і 
таксі) та приміських маршрутах надається лише для пенсіонерів за віком. 

Водночас згідно з висновком Конституційного Суду України (Рішення 
від 26.11.2013 р. № 11-рп/2013) право на пенсію за віком особа набуває не 
лише після досягнення загальновизначеного пенсійного віку, а й пенсійного 
віку, встановленого спеціальним законодавством, а також у разі дострокового 
виходу на пенсію за певних обставин. 

Разом з тим правом безкоштовного проїзду в міському та приміському 
транспорті, з огляду на буквальне розуміння положень постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.05.1993 р. № 354, фактично користуються лише 
пенсіонери, які отримують пенсію за віком відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

На думку Уповноваженого з прав людини, зазначена ситуація є проявом 
прямої дискримінації у розумінні положень частини першої статті 1 Закону 
України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» стосовно 
категорії громадян, які досягли передбаченого статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» віку, але отримують 
іншу пенсію, ніж пенсію за віком. 

 
З огляду на зазначене окреслена проблема потребує законодавчого 

урегулювання. 
Однак на даний час відповідні пропозиції Уповноваженого з прав 

людини, направлені до Мінсоцполітики, залишились без належного 
реагування. 

 
Законодавчого врегулювання потребує також питання забезпечення 

права на пільгове пенсійне забезпечення працівників бібліотек, які не 
належать до галузі освіти, а також які не є окремими юридичними 
особами-бібліотеками. 

Згідно з існуючою на сьогодні практикою застосування органами 
Пенсійного фонду України положень пункту «е» частини першої статті 55 
Закону України «Про пенсійне забезпечення» зазначена категорія осіб 
позбавлена права на пенсію за вислугу років, таке право мають лише 
працівники бібліотек закладів освіти. 

У відповідь на подання Уповноваженого з прав людини щодо 
необхідності врегулювання цього питання Мінсоцполітики поінформовано про 
відсутність у межах чинного законодавства правових підстав для призначення 
пенсії за вислугу років працівникам бібліотек, які не належать до закладів 
освіти. Урегулювання порушеної проблеми на законодавчому рівні також 
визнано недоцільним у зв’язку із формуванням на найближчу перспективу 
нової державної політики, спрямованої на скасування спеціальних і пільгових 
пенсій та запровадження єдиних принципів нарахування пенсій (що 
відображено, зокрема, у зареєстрованому у Верховній Раді України проекті 
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» (реєстр № 
2767). 

 
Уповноваженим також було приділено окрему увагу проблемі 

забезпечення права на соціальний захист громадян, які не мають власного 
житла, проживають в орендованих приміщеннях, у знайомих, родичів 
тощо без укладення договору оренди/найму приміщення та не мають 
реєстрації місця проживання, у той час як більшість соціальних виплат 
призначаються за місцем реєстрації особи. 

 
Насамперед необхідно зауважити, що відповідно до статті 2 Закону 

України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 
Україні» реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її 
відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених 
Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою 
для їх обмеження. 

На звернення Уповноваженого з прав людини до Мінсоцполітики щодо 
необхідності пошуку шляхів врегулювання цього питання, зокрема внесення 
змін до законодавства з метою надання зазначеній категорії осіб права на 
реєстрацію у центрах обліку бездомних осіб (без фактичного проживання у 
закладах для бездомних осіб) чи в інших соціальних закладах, Міністерством 
поінформовано, що такий механізм є неприйнятним, оскільки зазначені 
громадяни не належать до категорії бездомних. При цьому інших шляхів 
розв’язання окресленої вище проблеми Міністерством не запропоновано. 

 
Відтак, проблема забезпечення права на соціальний захист 

зазначеної категорії осіб залишається такою, що потребує нагального 
вирішення. 

 
Окремо Уповноважений наголошувала на необхідності захисту права на 

отримання допомоги на поховання осіб, які досягли пенсійного віку та 
мали право на призначення пенсії, однак за життя таким правом не 
скористалися. 

Зазначені особи не належать до передбаченого Порядком надання 
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 
померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 99, переліку 
категорій осіб, у разі смерті яких за вимогами цього Порядку виплачується 
допомога на поховання особам, які здійснили їх поховання. Водночас особи, що 
здійснили поховання зазначеної категорії осіб, позбавлені також і права 
отримати допомогу на їх поховання відповідно до статті 53 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у розмірі 
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двомісячної пенсії померлого, оскільки таку пенсію померлі особи при житті не 
отримували. 

 
Таким чином, зазначена проблема також потребує законодавчого 

врегулювання.  
 
У 2015 році вдалося завершити розв’язання окремих системних 

проблем, за якими вносились відповідні акти реагування центральним органам 
виконавчої влади (про деякі з них Уповноважений з прав людини зазначала у 
попередніх щорічних доповідях). 

Зокрема: 
–  внаслідок внесення Законом України № 454-VIII від 19.05.2015 р. змін 

до статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» вирішено проблему недостатньої законодавчої 
врегульованості питання відмови у призначенні допомоги у зв’язку з 
наявністю у власності малозабезпеченої сім’ї земельної ділянки площею понад 
0,6 га; 

–  внаслідок внесення змін постановою Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015 р. № 1182 до постанов Кабінету Міністрів України від 2.04.2005 р. № 
261 і від 17.09.2014 р. № 454 (що наберуть чинності з 1 січня 2017 року) буде 
забезпечено право засуджених на державну соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та інвалідам; 

– внаслідок внесення постановою Кабінету Міністрів України від 
25.03.2015 р. № 138 змін до Порядку взяття громадян на соціальний 
квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р. № 682, 
врегульовано питання взяття бездомних осіб на соціальний квартирний облік; 

– внаслідок внесення постановою Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015 р. № 1149 змін до пункту 41 Порядку забезпечення інвалідів 
автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19.07.2006 р. № 999, забезпечено безоплатну передачу у власність членам 
сімей, спадкоємцям інвалідів автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою, 
яким інваліда було забезпечено через головне управління соціального захисту 
населення. 

До внесення відповідних змін Порядком передбачалося право членів 
сім’ї померлого інваліда, якого було забезпечено автомобілем в якості 
гуманітарної допомоги, на отримання зазначеного автомобіля у власність за 
умови сплати податків і зборів за ставками, діючими на день митного 
оформлення автомобіля, без урахування його зносу.  

На необхідності нормативно-правового врегулювання окреслених вище 
питань Уповноважений з прав людини неодноразово наголошувала у своїх 
зверненнях до Мінсоцполітики України. 
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Разом з тим Уповноважений з прав людини змушена констатувати 
вкрай повільне реагування Мінсоцполітики України на необхідність 
розв’язання проблемних питань, за якими керівництву Міністерства ще у 
2012 – 2014 роках вносилися акти реагування Уповноваженого з прав 
людини, спрямовані на забезпечення прав і свобод людини на соціальний 
захист. Більшість проблемних питань знаходяться на стадії опрацювання 
Міністерством змін до тих чи інших законодавчих та нормативно-правових 
актів, які врегульовуватимуть ці питання. 

 
Зокрема, залишаються невирішеними наступні проблемні питання: 
− забезпечення права на належне пенсійне забезпечення тих 

громадян нашої держави, які виїхали на постійне проживання у країни, з 
якими Україна не уклала міжнародний договір щодо пенсійного 
забезпечення. 

За інформацією Мінсоцполітики, Міністерством розроблено і внесено до 
Верховної Ради України за реєстр. №2767 від 30.04.2015 р. проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсії», яким, серед 
іншого, передбачено врегулювання питання щодо виплати пенсій особам, які 
виїхали на постійне місце проживання за кордон. 

Разом з тим за результатами опрацювання цього законопроекту в 
Секретаріаті Уповноваженого з прав людини встановлено, що він не в повній 
мірі вирішує окреслену вище проблему. Зокрема, у ньому не передбачено 
відновлення пенсійного забезпечення тим громадянам, яким виплату пенсій 
було припинено до набрання чинності Рішенням Конституційного Суду 
України від 7.10.2009 р. № 25-рп/2009 про визнання неконституційними 
положень пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону 
України від 9.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» щодо припинення виплати пенсії пенсіонерам на час 
постійного проживання за кордоном у разі, якщо Україна не уклала з 
відповідною державою міжнародний договір з питань пенсійного забезпечення 
і якщо згода на обов’язковість такого міжнародного договору не надана 
Верховною Радою України. Відповідні положення законопроекту також не 
забезпечують виконання вимог згаданого Рішення Конституційного Суду 
України щодо законодавчого врегулювання питання відшкодування 
матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним особам актами і діями, що 
визнані цим Рішенням неконституційними. 

Відповідні зауваження Уповноваженого з прав людини до зазначеного 
законопроекту були надіслані на адресу Мінсоцполітики та Комітету Верховної 
Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення. 

Уповноважений з прав людини сподівається на їх врахування при 
опрацюванні законопроекту. 
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Варто також зауважити, що незважаючи на відсутність законодавчого 
регулювання питання забезпечення права на пенсійне забезпечення тих 
громадян нашої держави, які виїхали на постійне проживання у країни, з якими 
Україна не уклала міжнародний договір щодо пенсійного забезпечення, суди 
поновлюють відповідні права цих осіб. 

Провадження Уповноваженого з прав людини у таких справах 
засвідчили, що на виконання судових рішень пенсії поновлюються у розмірі, 
зазначеному у пенсійній справі на час припинення її виплати (відомі випадки, 
коли пенсія поновлена з 1992 року і її розмір як для виплати заборгованості, 
так і на сьогодні становить 0,01 грн.). 

На запит щодо наявності у законодавстві механізмів осучаснення 
розмірів раніше припинених пенсій або можливості законодавчого 
врегулювання цього питання Мінсоцполітики відповідної позиції не 
висловлено. Натомість зазначено, що у випадках, коли зобов’язань щодо 
проведення перерахунку пенсії у зв’язку зі зміною законодавства у період після 
її припинення чи осучаснення пенсії в інший спосіб судом не визначено, пенсія 
виплачується у розмірі, визначеному на час її припинення. У таких випадках всі 
перерахунки пенсії можуть проводитися лише за судовими рішеннями, 
винесеними на користь заявників, щодо зазначених перерахунків. 

Відтак, наявність зазначених рішень суду для окремих осіб не 
забезпечила їм належного пенсійного забезпечення. У зв’язку з цим 
Уповноважений з прав людини наголошує на необхідності врегулювання 
окресленої проблеми. При цьому необхідно зауважити, що розроблений 
Мінсоцполітики України згаданий вище законопроект (реєстр. № 2767 від 
30.04.2015 р.) її не розв’язує; 

– забезпечення прав багатодітних матерів на присвоєння 
почесного звання України «Мати-героїня» та своєчасну виплату 
відповідної грошової винагороди, а також прав багатодітних родин на 
виплату грошової винагороди у разі смерті матері-героїні. 

За інформацією Мінсоцполітики, з метою вдосконалення механізму 
присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» Міністерством 
розроблено проект Указу Президента України «Про внесення змін до 
Положення про почесні звання України» у частині встановлення граничних 
термінів розгляду документів про присвоєння відповідного звання та 
визначення критеріїв об’єктивного оцінювання заслуг жінок, які мають право 
на представлення до нагородження цим званням. 

Питання виплати одноразової допомоги у разі смерті матері-героїні її 
спадкоємцям залишається на стадії опрацювання; 

– урегулювання законодавства щодо пенсійного забезпечення осіб, 
інвалідність яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві 
або професійного захворювання, а також порядку призначення і виплати 
пенсій у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного 
випадку на виробництві або професійного захворювання. 
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Мінсоцполітики вбачає вирішення окресленої проблеми у разі 
прийняття Верховною Радою України розробленого Міністерством Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» (реєстр. № 
2767 від 30.04.2015 р.). До Мінсоцполітики та Комітету Верховної Ради України 
з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення до цього 
законопроекту були надані відповідні зауваження та пропозиції 
Уповноваженого; 

– забезпечення права на забезпечення автомобілем з ручним 
керуванням окремих категорій осіб з інвалідністю, які мають 
протипоказання до керування автомобілем, шляхом передачі права 
керування автомобілем іншій особі, яка не є членом сім’ї інваліда, але 
зареєстрована з ним в одному населеному пункті. 

На звернення Уповноваженого стосовно цієї проблеми Міністерством 
розроблено відповідні зміни до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. № 999. 
На даний час проект нормативно-правового акта проходить узгоджувальні 
процедури; 

− скасування компенсаційних виплат особам, які здійснюють догляд 
за інвалідом І групи та престарілим, який досяг 80-річного віку, 
передбачених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
26.07.1996 р. № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги 
окремим категоріям громадян», як таких, що призначаються на догляд за 
тими ж категоріями осіб, що передбачені Порядком призначення і виплати 
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558, та необхідність 
підвищення розміру таких виплат; 

− порушення конституційного права на соціальний захист 
застрахованих осіб в частині надання матеріального забезпечення за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням з 
тимчасової втрати працездатності (допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах) у зв’язку з 
відсутністю страхувальника-роботодавця за зареєстрованим 
місцезнаходженням. 

Вирішення порушеного питання стало можливим з прийняттям Закону 
України від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового 
державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким, 
серед іншого, ухвалено Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», що передбачає покладення обов’язку щодо 
нарахування та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам у 
наведеному випадку на робочий орган Фонду соціального страхування України 
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(далі – Фонд) за місцем реєстрації їх місця проживання чи перебування у 
порядку, встановленому правлінням Фонду (стаття 30 цього Закону). 

Однак відповідний нормативно-правовий акт правління Фонду 
наразі не прийнято у зв’язку з тим, що Фонд соціального страхування 
України ще перебуває у процесі утворення. 

 
Подання Уповноваженого з прав людини Голові правління Фонду 

соціального страхування України стосовно вжиття невідкладних заходів на 
виконання вимог частини першої статті 30 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для розроблення та 
прийняття зазначеного порядку не отримало належного реагування, відтак 
окреслена проблема потребує якнайшвидшого урегулювання. 

Варто зауважити, що проблема неприйняття нормативно-правового 
акта правління Фонду, внаслідок якої застраховані особи не можуть отримати 
гарантовані Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» виплати, має місце не лише у наведеному вище випадку, а й в 
інших, коли реалізація прав громадян на відповідні виплати залежить від 
прийняття відповідного нормативного-правового акта Фонду. Зокрема, для 
фактичного забезпечення реалізації права внутрішньо переміщених осіб на 
отримання матеріального забезпечення за вказаним Законом та відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 531 «Про особливості 
реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» є необхідним затвердження Фондом власного 
нормативно-правового акта, який визначатиме відповідний порядок надання 
матеріального забезпечення. 

 
Водночас Уповноважений з прав людини наголошує, що 

неприйняття відповідних нормативно-правових актів правління Фонду 
становить потенційний ризик визнання порушення державою статті 1 
Першого протоколу до  Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод у разі звернення заявника за захистом своїх прав 
до Європейського суду з прав людини та виплати відповідної компенсації з 
державного бюджету. 

Особливо актуальним у світлі порушеного питання є рішення 
Європейського суду з прав людини  у справі «Будченко проти України» (заява 
№ 38677/06, рішення від 24.04.2014 р.), в якому Європейський суд, 
розглядаючи скарги заявника на неможливість протягом кількох років 
отримати відшкодування сплачених ним коштів за спожиті електроенергію та 
природний газ через відсутність відповідного механізму, констатував, що 
невжиття державою заходів для забезпечення можливості заявнику практично 
реалізувати гарантовані йому законодавством права становить втручання у 
його право за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції. 
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З метою розв’язання згаданих проблемних питань, які порушують 
громадяни упродовж останніх років, Уповноважений з прав людини 
пропонує профільним комітетам Верховної Ради України заслухати 
інформацію Мінсоцполітики про хід розроблення відповідних 
законопроектів, взяти на контроль питання їх внесення Урядом до 
Верховної Ради України. 

 
На контролі Уповноваженого з прав людини залишається питання 

забезпечення пенсійних та інших соціальних виплат за судовими 
рішеннями, що ухвалені на користь дітей війни, осіб, які постраждали від 
наслідків аварії на ЧАЕС, тощо. 

Про природу цієї проблеми, її складність та наслідки невирішення 
Уповноважений з прав людини зазначала у попередніх щорічних доповідях. 
Незважаючи на позитивні зрушення щодо розв’язання цієї проблеми у 
попередніх роках (внаслідок прийняття Верховною Радою України Закону 
України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та у 
подальшому змін до нього, а також затвердження Кабінетом Міністрів України 
постанови від 3.09.2014 р. № 440, якою визначено Порядок погашення 
заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою) її 
повного вирішення для всіх стягувачів не відбулося, оскільки погашення 
заборгованості залежить від бюджетних асигнувань на ці цілі, які щорічно 
передбачаються у законі про державний бюджет. 

За інформацією Державної казначейської служби України, за час 
існування бюджетної програми КПКВК № 3504040 «Забезпечення  виконання 
рішень суду, що гарантовані державою» виконано 15,1 тис. судових рішень. 
Натоміть вже на вересень 2015 року у Казначействі на виконанні перебувало 
понад 76 тисяч судових рішень на загальну суму більше 1 500,00 млн грн, які 
подані стягувачами протягом 2013–2015 років. При цьому Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік» за вказаною бюджетною 
програмою було передбачено лише 150 млн. грн., які за Законом України «Про 
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 
були зменшені до 144,75 млн. грн. 

Незважаючи на те, що виділена сума була майже вдвічі більшою, ніж у 
2014 році (76,96 млн. грн.), за її рахунок Казначейство мало можливість 
здійснити перерахування коштів громадянам лише за рішеннями судів, 
поданими до територіальних органів Казначейства протягом березня 2013 
року. 

Відповідні пропозиції щодо ініціювання внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» стосовно збільшення 
видатків на фінансування зазначеної бюджетної програми були внесені 
Уповноваженим з прав людини Міністерству фінансів України, однак 
Міністерство поінформувало про відсутність можливості для збільшення таких 
видатків. 
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З огляду на складність економічної ситуації і обмеженість фінансових 
ресурсів держави статтею 23 Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2015 рік» передбачено Кабінету Міністрів України у встановленому ним 
порядку реструктуризувати фактичну заборгованість, що виникла станом на 
01.01.2015 р. за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, 
шляхом часткового погашення за рахунок коштів, передбачених Законом на ці 
цілі, у розмірі до 10 відсотків від суми за зазначеними рішеннями та видачі на 
решту суми фінансових векселів строком до семи років, з відстроченням 
фінансових казначейських векселів на два роки та відсотковою ставкою 3 
відсотки річних. Відповідний Порядок реструктуризації заборгованості був 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 703. 

Однак більшість громадян вважають такий спосіб погашення 
заборгованості неприйнятним. 

 
Супутньою до наведеної є проблема виплати заборгованості за 

рішеннями судів спадкоємцям осіб, на користь яких були винесені 
відповідні судові рішення. 

Згідно з позицією Міністерства юстиції України, зазначене питання 
може бути вирішеним лише шляхом його законодавчого врегулювання, 
оскільки Порядком погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання 
яких гарантується державою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 3.09.2014 р. № 440, не передбачено можливості спадкоємцеві 
звертатися до органу державної виконавчої служби за виконанням судового 
рішення у передбачений Порядком спосіб. У зв’язку з цим Міністерством 
розробляється проект відповідного нормативно-правового акта, який після 
погодження із заінтересованими органами у встановленому порядку буде 
внесений на розгляд Уряду. 

 
Актуальною у 2015 році залишалася проблема забезпечення осіб з 

інвалідністю спецавтотранспортом, а також забезпечення можливості 
безперешкодного отримання ними реабілітаційних послуг за місцем 
проживання відповідно до індивідуальної програми реабілітації (зокрема, 
санаторно-курортного лікування, забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації, медикаментозного лікування тощо), що пов’язана з 
відсутністю відповідного фінансування на ці цілі. 

За даними Мінсоцполітики, у 2015 році відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік» особам з інвалідністю було 
видано 605,8 тис. одиниць технічних та інших засобів реабілітації (у 2014 р. – 
546,9 тис. од.). Кошти на придбання автомобілів з державного бюджету взагалі 
не виділялися. 

Протягом 2015 року органами соціального захисту населення 
забезпечено санаторно-курортним лікуванням 27,4 тис. осіб з інвалідністю, що 
складає лише 18,2% від річної потреби (у 2014 році – 25,1 тис. осіб/13,6% від 
потреби). 
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Під час багатьох проваджень Уповноваженого з прав людини вдалося 

поновити права людини на соціальний захист, зокрема й пенсійного 
забезпечення, порушення яких відбулось через бюрократичну тяганину, 
недосконалу правозастосовну практику тощо. 

Зокрема, у результаті заходів, вжитих у рамках проваджень 
Уповноваженого з прав людини, вирішено питання: 

– поновлення права Валентини Б. з Миколаївської області на отримання 
грошової допомоги при виході на пенсію в розмірі 10-ти місячних пенсій 
відповідно до пункту 71 Прикінцевих положень Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» як особи, яка працювала 
в державних і комунальних закладах та установах на посадах, робота на яких 
дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пункту «е» 
статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Заявниці неправомірно 
було відмовлено в призначенні зазначеної грошової допомоги органом 
Пенсійного фонду України; 

– поновлення пільг з оплати житлово-комунальних послуг та послуг 
телефонного зв’язку як вдові ветерана військової служби відповідно до Закону 
України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» Музі К. з Одеської області; 

– поновлення права засудженого Олександра Б, який відбуває покарання 
у виправній колонії, на отримання пільгової пенсії за Списком №1. Заявникові 
неправомірно було відмовлено в призначенні пенсії органом Пенсійного фонду 
України; 

– призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 
та житлової субсидії сім′ї Богдана І. з Сумської області. Заявникові 
неправомірно було відмовлено в призначенні зазначених соціальних виплат 
органом соціального захисту населення; 

– проведення перерахунку пенсії Миколі Р. з м. Києва з моменту 
первинного її призначення шляхом зарахування до загального страхового 
стажу періоду роботи, що не був врахований при призначенні пенсії; 

– влаштування до Київського геріатричного пансіонату учасника 
Великої Вітчизняної війни, особи з інвалідністю, Люції С. з м. Києва. 
Регіональним представництвом Уповноваженого з прав людини було 
перевірено умови проживання Люції С. та надано допомогу в оформленні 
необхідних для влаштування до інтернатної установи документів та ін. 

 
Узагальнені пропозиції: 
1) внести зміни до чинного законодавства, зокрема, щодо: 

– удосконалення механізму визначення прожиткового мінімуму та його 
підвищення, а також вилучення застосовуваного при призначенні соціальних 
допомог показника «рівень забезпечення прожиткового мінімуму»; 

– підвищення розміру компенсаційних виплат особам, які надають 
послуги з догляду відповідним категоріям осіб; 
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– пенсійного забезпечення громадян України, які виїхали на постійне 
місце проживання за кордон; 

– удосконалення визначеного частиною третьою статті 45 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» порядку 
розрахунку пенсії при переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком 
при несвоєчасній сплаті страхувальником страхових внесків за застраховану 
особу; 

– перегляду існуючого механізму призначення (перерахунку) пенсій з 
метою недопущення різниці між розмірами пенсій, призначених у різні роки, та 
забезпечення належної диференціації розміру пенсій залежно від сум 
заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески, і страхового стажу; 

– поширення гарантій щодо виплати у повному розмірі пенсій 
працюючим пенсіонерам, у т.ч. під час роботи на посадах, які дають право на 
призначення пенсії на умовах, передбачених спеціальними законами, на осіб з 
інвалідністю всіх категорій та груп; 

– урегулювання питання щодо пенсійного забезпечення осіб, 
інвалідність яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або 
професійного захворювання, а також порядку призначення і виплати пенсій у 
зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на 
виробництві або професійного захворювання; 

– забезпечення права пенсіонерів з числа осіб, які досягли 
передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» віку, але отримують пенсію за вислугу років відповідно 
до інших законів, на безоплатний проїзд у міському та приміському 
пасажирському транспорті загального користування; 

– врегулювання питання надання субсидії за місцем фактичного 
проживання громадянина, що не збігається з адресою його реєстрації; 

– врегулювання питання виплати заборгованості за рішеннями судів 
спадкоємцям осіб, на користь яких були винесені відповідні судові рішення; 

– забезпечення права на соціальний захист громадян, які не мають 
власного житла, проживають в орендованих приміщеннях, у знайомих, родичів 
тощо без укладення договору оренди/найму приміщення та не мають 
реєстрації місця проживання; 

– захисту права на отримання допомоги на поховання осіб, які досягли 
пенсійного віку та мали право на призначення пенсії, однак за життя таким 
правом не скористалися; 

– забезпечення прав багатодітних матерів на присвоєння почесного 
звання України «Мати-героїня» та своєчасну виплату відповідної грошової 
винагороди, а також прав багатодітних родин на виплату грошової винагороди 
у разі смерті матері-героїні; 

– забезпечення права на забезпечення автомобілем з ручним 
керуванням окремих категорій осіб з інвалідністю, які мають протипоказання 
до керування автомобілем, шляхом передачі права керування автомобілем 
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іншій особі, яка не є членом сім’ї інваліда, але зареєстрована з ним в одному 
населеному пункті; 

– підвищення розміру компенсаційних виплат фізичним особам, які 
надають соціальні послуги; 

 
2) уповноваженим органам державної виконавчої влади вжити 

заходів: 
– для забезпечення права пенсіонерів з числа державних службовців на 

належне пенсійне забезпечення шляхом приведення практики застосування 
положень Закону України «Про державну службу» у відповідність із 
відповідними висновками Верховного Суду України; 

– з метою завершення утворення Фонду соціального страхування 
України та прийняття правлінням Фонду відповідних нормативно-правових 
актів Фонду для забезпечення реалізації прав застрахованих осіб на належне їм 
за Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» матеріальне забезпечення та страхові виплати; 

– для визначення доцільності/можливості скасування/перегляду на 
законодавчому рівні положень пункту 12 Положення про порядок призначення 
та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
21.10.1995 р. № 848, відносно категорії осіб, які користуються послугами 
служби зайнятості, але не отримують допомогу по безробіттю. 

 
 

 
 

10.2. Стан забезпечення права людини на працю та дотримання трудових 
прав 

Загальна декларація прав людини проголошує право кожної людини на 
працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на 
захист від безробіття. 

Стаття 43 Конституції України гарантує право кожного на працю, що 
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 
на яку вільно погоджується; на належні, безпечні і здорові умови праці, на 
заробітну плату, не нижчу від визначеної законом; на своєчасне одержання 
винагороди за працю. 

 
Результати моніторингу Уповноваженого з прав людини у сфері захисту 

трудових прав свідчать про прогресуючу тенденцію зниження рівня  їх 
дотримання, про зловживання та порушення роботодавцями норм 
трудового законодавства і трудових прав працівників, що гарантовані 
Конституцією України, законами України, міжнародними актами, у тому 
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числі конвенціями Міжнародної організації праці, що ратифіковані 
Україною. 

У 2015 році до Омбудсмена надійшло майже 1,1 тис. звернень, у тому 
числі колективних, про порушення права людини на працю. У ході реалізації 
Угоди про співпрацю між Уповноваженим з прав людини і Федерацією 
профспілок України Уповноваженому було повідомлено про майже 30 тис. 
порушень трудового законодавства, виявлених інспекторами праці членських 
організацій ФПУ у 2015 році, з них майже 40, 2 % порушень прав становлять 
порушення у сфері оплати праці. За підсумками 2015 року інспекторами праці 
профспілок проведено 11 262 перевірки дотримання вимог трудового 
законодавства, з них 15 – спільно з представниками Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини. 

Моніторинг Уповноваженого у сфері трудових відносин свідчить, що 
найбільш поширеними залишаються порушення права на своєчасну та в 
повному обсязі виплату заробітної плати, особливо для працівників 
підприємств-банкрутів. 

Так, в Україні залишається актуальною неприйнятна для цивілізованого 
світу проблема несвоєчасної виплати заробітної плати. Незважаючи на 
проголошені державою реформи, так і не створено належних умов для 
реалізації конституційних гарантій на працю, що мали б забезпечити достатній 
рівень життя для працівників і членів їхніх сімей. 

За даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2016 
року 185,4 тис. працівників економічно активних підприємств не отримали 
своєї заробітної плати. Кожному з них не виплачено в середньому 7026 грн, що 
в 1,3 рази більше від середнього розміру заробітної плати за грудень 2015 року. 

До того ж, протягом 2015 року, як і в попередній рік, зберігалася 
невтішна тенденція зростання боргів із заробітної плати. За статистичними 
даними, на 1 січня 2016 року сума заборгованості із заробітної плати складала 
1,9 млрд. грн. (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та без частини зони проведення 
антитерористичної операції), що на 42,5 % або на 560,7 млн. грн. перевищила 
відповідний показник на початок 2015 року. 

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини зауважує, що порушення 
конституційного права українських працівників на своєчасне отримання 
заробітної плати відбувається в умовах стрімкої інфляції, зниження трудових 
доходів людей, багатократного підвищення житлово-комунальних тарифів, 
девальвації гривні, що призводить до протестних настроїв у трудових 
колективах. 

Так, за даними Національної служби посередництва та примирення, 
протягом січня – грудня 2015 року Служба сприяла вирішенню 188 
колективних трудових спорів (3 – на національному, 4 – на галузевому, 7 – на 
територіальному, 174 – на виробничому рівнях), безпосередніми учасниками 
яких стали 1,3 млн. працівників 8340 суб’єктів господарювання. У 188 спорах 
найманими працівниками було висунуто 480 вимог, з яких 36,2% – у зв’язку з 
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наявністю заборгованості із виплати заробітної плати та порушенням термінів 
її виплати. 

Високий рівень зарплатних боргів на кінець 2015 року мали Харківська, 
Київська та Дніпропетровська області. 

Однак лідерами серед областей по невиплаті заробітної плати є 
Луганська та Донецька області, мешканці якої станом на 1 січня 2016 року не 
отримали 877,2 млн. грн. зароблених коштів. До того ж ці дані наведені без 
урахування заборгованості із заробітної плати, що склалася на підприємствах 
та в установах, розташованих на території проведення антитерористичної 
операції, яка, за інформацією Державної служби статистики України, на 1 січня 
2015 року складала 1,12 млрд. грн. 

 
Позитивним кроком у вирішенні питання погашення зарплатних 

боргів на території проведення антитерористичної операції вбачалося 
прийняття Верховною Радою України 13 січня 2015 року Закону України 
«Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, 
які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, 
та обмеження відповідальності підприємств-виконавців/виробників 
житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів 
за спожиті енергетичні ресурси». Статтею 1 Закону передбачалось 
погашення до 31 грудня 2015 року заборгованості із заробітної плати 
громадянам, які проживають на територіях, де проводиться антитерористична 
операція, та громадянам, які тимчасово переселені в інші населені пункти 
України з територій, на яких проводиться антитерористична операція. Закон 
також зобов’язав Кабінет Міністрів України розробити порядок погашення 
заборгованості із виплат заробітної плати, стипендій, пенсій, що утворилася 
внаслідок проведення антитерористичної операції. 

Однак розроблений Міністерством соціальної політики України проект 
Порядку погашення заборгованості із виплати заробітної плати, що утворилася 
внаслідок проведення антитерористичної операції, протягом 2015 року 
Урядом так і не було затверджено. 

Зрештою, пунктом 7 Прикінцевих положень Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік» дію статті 1 вищеназваного Закону 
було зупинено до завершення антитерористичної операції. 

 
Уповноважений з прав людини змушена констатувати, що такі 

кроки законодавчої та виконавчої влади фактично відклали вирішення 
цієї проблеми на невизначений строк. 

Моніторинг Уповноваженого з прав людини засвідчив, що потребує 
законодавчого врегулювання і механізм виконання рішень судів про 
стягнення заборгованості із заробітної плати з боржників, які знаходяться 
на території проведення антитерористичної операції, оскільки на даний 
час виконання таких судових рішень унеможливлено. 
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Так, здійснювалося провадження за зверненням Марини П., внутрішньо 
переміщеної особи, у справі щодо захисту конституційного права на 
обов’язкове виконання прийнятої на її користь постанови Окружного 
адміністративного суду м. Києва від 22.06.2015 про стягнення з Донецької 
міської ради за рахунок місцевого бюджету м. Донецька нараховану, але не 
виплачену заробітну плату та середній заробіток за час затримки її виплати. 

Під час провадження було з’ясовано, що рішення суду залишається 
невиконаним у зв’язку з тим, що державній виконавчій службі непідвідомче 
виконання рішень про стягнення коштів з державних органів, державного і 
місцевого бюджетів та бюджетних установ, а в органах Казначейства не 
відкрито рахунків Донецької міської ради. 

Під час здійснення іншого провадження за зверненням Наталії Т. в 
інтересах двох внутрішньо переміщених осіб щодо захисту права на виконання 
прийнятих на їхню користь судових наказів про стягнення заборгованості із 
заробітної плати встановлено, що державний виконавець відмовив у відкритті 
виконавчого провадження у зв’язку з тим, що боржник – державне 
підприємство «Донецька обласна дирекція з ліквідації збиткових 
вугледобувних та вуглепереробних підприємств» знаходиться у населеному 
пункті, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють 
свої повноваження. 

Варто зазначити, що в структурі заборгованості із заробітної плати 
69,3% або 1,3 млрд. грн. припадає на економічно активні підприємства, 29 % – 
підприємства-банкрути, 1,7 % – економічно неактивні підприємства. 

За статистичними даними, найбільші зарплатні борги існують на 
підприємствах промисловості, транспорту, складського господарства, поштової 
та кур’єрської діяльності, професійної, наукової та технічної діяльності. 

 
Моніторинг Уповноваженого з прав людини засвідчив, що через ряд 

причин, у тому числі й неефективну державну політику з управління 
державною власністю, значна частка заборгованості із заробітної 
плати припадає саме на державний сектор, зокрема, на підприємства 
оборонного комплексу, вугільної промисловості. 

 
Так, Уповноваженим з прав людини здійснювалися провадження за 

зверненнями працівників геологорозвідувальної експедиції № 37 казенного 
підприємства «Кіровгеологія», державного підприємства «Харківський 
електромеханічний завод», Харківського державного авіаційного виробничого 
підприємства Державного концерну «Укроборонпром», обласних філій 
державної акціонерної компанії «Хліб України», державного підприємства 
«Укрметалургізотоп» щодо своєчасного отримання винагороди за працю. 

У рамках провадження за колективним зверненням працівників 
державного підприємства «Укрметалургізотоп» було з’ясовано, що заробітна 
плата їм не виплачувалася з квітня 2009 року по грудень 2014 року, а розмір її 
заборгованості склав 1,7 млн грн, що є грубим порушенням прав працівників 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                445 
 
 

на своєчасне одержання винагороди за працю, достатній життєвий рівень для 
себе і своєї сім’ї, гарантованих статтями 43 та 48 Конституції України, а також 
порушенням вимог статей 115, 116 Кодексу законів про працю України, статей 
15, 21, 24 Закону України «Про оплату праці». 

Оскільки у вересні 2014 року ДП «Укрметалургізотоп» було передано до 
сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
Уповноваженим з прав людини до Мінекономрозвитку неодноразово 
направлялись звернення з проханням вжити заходи, спрямовані на вирішення 
питання щодо виплати працівникам ДП «Укрметалургізотоп» боргів із 
заробітної плати. Натомість Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України лише інформувало про ситуацію, що склалася на ДП 
«Укрметалургізотоп». 

За результатами аналізу наданих заступником Міністра відповідей 
з’ясувалося, що протягом 2015 року Міністерством не вжито жодних дієвих та 
невідкладних заходів щодо визначення шляхів, механізмів і способів 
вирішення проблеми погашення п’ятирічної заборгованості із заробітної плати 
працівникам ДП «Укрметалургізотоп», що, у свою чергу, свідчить про 
неефективність управління державним майном (до складу якого належить ДП 
«Укрметалургізотоп»).  

 
У зв’язку з цим Міністру економічного розвитку і торгівлі України 

Айварасу Абромавичусу внесено подання Уповноваженого з прав людини 
щодо вжиття невідкладних дієвих заходів, спрямованих на погашення 
заборгованості із заробітної плати працівникам державного 
підприємства «Укрметалургізотоп», що належить до сфери управління 
Мінекономрозвитку. Провадження залишається на контролі Уповноваженого. 

 
Уповноважений з прав людини змушена констатувати, що 

непоодинокими є факти самоусунення центральних органів виконавчої 
влади від прийняття управлінських рішень стосовно доцільності 
діяльності державних підприємств, які протягом тривалого часу не 
ведуть господарську діяльність, або на яких роками триває ліквідаційна 
процедура в рамках Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що 
також призводить до порушення прав працівників цих підприємств на 
своєчасне отримання винагороди за працю. 

Зокрема, під час провадження за зверненням колишнього працівника 
Полтавського обласного дочірнього підприємства державної акціонерної 
компанії «Хліб України» Дмитра О. у справі щодо захисту конституційного 
права на отримання винагороди за працю Міністерство аграрної політики та 
продовольства України у грудні 2015 року повідомило, що з жовтня 2011 року 
в ПОДП ДАК «Хліб України» відсутня активна виробничо-господарська 
діяльність, а у лютому 2013 року генеральним директором підприємства 
видано наказ про простій, що унеможливлює погашення заборгованості із 
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заробітної плати. З огляду на це Міністерству було направлено запит 
Уповноваженого щодо заходів, які вживаються Мінаргополітики та ДАК «Хліб 
України» з метою визначення подальшої діяльності ПОДП ДАК «Хліб України». 
Провадження у цій справі триває. 

Уповноважений з прав людини вкотре привертає увагу до актуальної 
невирішеної проблеми забезпечення права працівників збанкрутілих 
підприємств на отримання заробітної плати, про що вже йшлося у 
минулорічних доповідях. Станом на 1 січня 2016 року заборгованість із 
заробітної плати економічно неактивних підприємств складала 31,8 млн грн 
або 1,7 % загальної суми заборгованості. 

На переконання Уповноваженого, одним із дієвих шляхів вирішення 
цього питання є ратифікація Україною третьої частини Конвенції МОП 
№ 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності 
роботодавця та створення фонду (установи) гарантованих виплат 
працівникам у разі неплатоспроможності роботодавця, що дасть людині 
можливість отримати на підприємстві, що збанкрутіло, зароблені 
кошти. 

На жаль, розроблений наприкінці 2013 року Мінсоцполітики проект 
Закону України «Про внесення змін до окремих законів України щодо 
задоволення вимог найманих працівників внаслідок неплатоспроможності 
роботодавця», яким пропонується запровадити інститут гарантування 
задоволення вимог найманих працівників внаслідок неплатоспроможності 
роботодавця (визнання його банкрутом) шляхом закріплення таких функцій за 
Державною службою зайнятості України та її територіальними органами з 
встановленням джерела фінансування – Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття, до цього 
часу не прийнято. За інформацією Мінсоцполітики, це пов’язано із прийняттям 
Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення 
передумов для економічного зростання в Україні», яким зменшено частку 
відрахувань до Фонду, а отже, найближчим часом кошти Фонду не можуть 
розглядатися як джерело фінансування видатків на виплату зазначеної 
компенсації працівникам. 

Також кричущою залишається проблема забезпечення права 
працюючої людини на гідний рівень заробітної плати. Низький рівень 
трудових доходів обумовлює бідність працюючого населення та 
унеможливлює забезпечення кожним працюючим достатнього життєвого 
рівня для себе та своєї сім’ї. Така ситуація не відповідає положенню статті 4 
Європейської соціальної хартії (переглянутої). 

За даними останніх соціологічних досліджень понад 61% українців 
відзначають зменшення своїх доходів за останнє півріччя, понад 56% опитаних 
підтвердили, що вже почали заощаджувати на продуктах харчування аби 
вижити, отримуючи зарплати такого рівня. 

Істотне значення для забезпечення права працюючої людини на 
належний рівень оплати праці має об’єктивне встановлення державних 
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соціальних стандартів – мінімальної заробітної плати та прожиткового 
мінімуму. Згідно зі стандартами ЄС мінімальна заробітна плата має бути 
вищою за прожитковий мінімум приблизно у 3 рази, проте в Україні понад 20% 
працівників отримують заробітну плату, розмір якої не перевищує величини 
прожиткового мінімуму. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» було 
встановлено розмір мінімальної заробітної плати до грудня 2015 року на рівні 
прожиткового мінімуму, який з грудня 2013 року складав 1218 гривень і до 
вересня 2015 року не змінювався. Таким чином попри зростання індексу 
інфляції протягом 2015 року порівняно з відповідним періодом 2014 року на 
43,3%, з 1 вересня 2015 розмір мінімальної заробітної плати збільшено лише 
на 13,1% (з 1218 грн до 1378 грн). 

За даними Держстату України, середньомісячна заробітна плата за 
січень – грудень 2015 року порівняно з відповідним періодом минулого року 
зросла на 20,5 відсотка і становила 4195 грн. 

Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати за видами 
економічної діяльності у 2015 році був у працівників, зайнятих поштовою та 
кур’єрською діяльністю – 2180 грн, а найвищим – у працівників авіаційного 
транспорту – 18470 гривень. 

Індекс реальної заробітної плати за січень – грудень 2015 року до 
відповідного періоду 2014 року становив 79,8 відсотка.  

У всіх регіонах країни протягом року спостерігалось зниження рівня 
реальної заробітної плати по відношенню до відповідного періоду 
попереднього року, а також зниження рівня заробітної плати по відношенню 
до росту споживчих цін і тарифів на послуги. 

Протягом 2015 року до Уповноваженого з прав людини продовжували 
надходити звернення щодо забезпечення права працівників органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів прокуратури і судів на 
належні умови оплати праці. Адже встановлені постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 
судів та інших органів» посадові оклади державних службовців переглядалися 
лише у 2008 році. 

Нарешті наприкінці 2015 р. відбулись деякі позитивні зрушення у сфері 
оплати праці працівників бюджетної сфери, органів державної влади – 
Кабінетом Міністрів України 9 грудня 2015 року було затверджено постанову 
№ 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості 
проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів». 

З метою упорядкування структури заробітної плати, включення до 
посадових окладів працівників бюджетної сфери, органів державної влади сум 
індексації, що накопичувалась протягом останніх років, та внесення змін до 
порядку проведення індексації грошових доходів зазначеною постановою з 1 
грудня 2015 року посадові оклади працівників бюджетних установ (у тому 
числі вчителів, медичних працівників тощо), закладів та організацій окремих 
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галузей бюджетної сфери, які розраховуються із тарифної ставки працівника I 
тарифного розряду ЄТС, підвищено на 10 % (тепер оклад становить 1113 грн.).  

Також постановою на 25 % підвищено посадові оклади працівників 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, органів прокуратури, 
судів. 

Водночас аналіз положень цієї постанови свідчить про те, що таке 
підвищення посадових окладів держслужбовцям і працівникам бюджетної 
сфери, на жаль, не означає реального зростання заробітної плати, оскільки 
збільшення розміру окладів відповідно на 10% і 25% було здійснено лише в 
межах існуючих видатків на оплату праці (затверджених у кошторисах установ, 
закладів та організацій, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
органів прокуратури, судів та інших органів), та фактично відбулося за рахунок 
коштів, передбачених на виплату  індексацій, надбавок, доплат та премій.  

Однак, на думку Уповноваженого з прав людини, пріоритетним 
завданням Уряду має бути підвищення рівня прожиткового мінімуму та 
мінімальної зарплати з урахуванням темпів інфляції, а також 
вдосконалення механізму проведення індексації грошових доходів 
населення та підвищення заробітної плати працівників бюджетних 
установ і державних службовців. 

Непоодинокі звернення до Уповноваженого стосувалися порушення 
прав на працевлаштування та допомогу по безробіттю. 

Загальні тенденції на ринку праці у 2015 році значно погіршилися 
порівняно з попереднім роком. Перш за все, це стосується таких показників, як: 
скорочення попиту на робочу силу, вкрай низькі обсяги та рівень зайнятості 
населення, скорочення кількості платників єдиного соціального внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зменшення 
середньооблікової кількості штатних працівників. 

Так, за даними Державної служби статистики України, чисельність 
зайнятого населення за 9 місяців 2015 року становила 16,5 млн осіб та у 
порівнянні з аналогічним періодом 2014 року зменшилась на 1,8 млн осіб. 
Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві (62,3%) та 
Дніпропетровській області (61,1%), а найнижчий – у Донецькій (50,6%) та 
Тернопільській (52,1%) областях. 

Майже в усіх регіонах держави зменшилась середньооблікова 
кількість штатних працівників за всіма видами економічної діяльності. У 
грудні 2015 року середньооблікова кількість штатних працівників становила 
лише 7,8 млн та у порівнянні з груднем 2014 року скоротилась на 600 тис. осіб, 
найбільш суттєво – у промисловості, освіті, охороні здоров’я та сфері надання 
соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті та на транспорті. 

Суттєвими є обсяги вимушеної неповної зайнятості. Кількість осіб, які 
перебували у відпустках без збереження заробітної плати, за 9 місяців 2015 
року становила 58 тис., а кількість працюючих, переведених з економічних 
причин на неповний робочий день (тиждень), – 698 тис. осіб, або 8,6 % 
середньооблікової кількості штатних працівників. 
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Найбільш поширеною така форма зайнятості була у Дніпропетровській, 
Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій та Луганській 
областях, де у режимі неповної зайнятості працювало від 10 до 20 відсотків 
кількості працівників. 

У січні 2016 року роботодавці проінформували Державну службу 
зайнятості про заплановане масове вивільнення 39 тис. працівників, що на 
17 тис. осіб більше, ніж у відповідному періоді 2015 року. 

Чисельність безробітних у 2015 році становила 1,6 млн. осіб. Рівень 
безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, 
становив 9%, а серед осіб працездатного віку – 9,4 % економічно активного 
населення. 

Серед молоді у віці до 25 років рівень безробіття залишається більш як 
удвічі вищим, ніж в середньому по країні – 21,8 % економічно активного 
населення. Найнижчий рівень безробіття спостерігався у Київській (6,3%), 
Одеській (6,4%) областях та місті Києві – (6,8%), а найвищий – у Тернопільській 
(11,4%), Полтавській (12,0%), Донецькій (13,6%) та Луганській (15,4%) 
областях. 

Попит на працівників скоротився практично в усіх видах економічної 
діяльності та за основними розділами класифікації професій. Кількість 
вакансій, про які роботодавці проінформували центри зайнятості, станом на 1 
лютого 2016 року становила 31 тисячу та у порівнянні з відповідною датою 
2015 року скоротилась на чверть, а у Дніпропетровській, Закарпатській, 
Запорізькій, Чернігівській областях – на половину. Станом на 1 лютого 2016 
року на одне вільне робоче місце претендувало 16 безробітних (на 1 лютого 
2015 року – 13 осіб), а в Запорізькій та Луганській областях на 1 вакансію 
претендувало від 42 до 75 осіб. 

З метою врегулювання ситуації, що склалася на ринку праці, 
необхідно запровадити дієву стратегію створення робочих місць, 
спрямовану на підвищення продуктивної зайнятості населення та 
ефективний захист людей від безробіття, удосконалити законодавчі 
механізми стимулювання роботодавців до створення нових 
продуктивних високотехнологічних робочих місць. На цій проблемі 
наголошувалось Уповноваженим у минулорічній доповіді. 

Окреслені на вітчизняному ринку праці тенденції спонукають громадян 
України задумуватися про пошуки роботи за кордоном. За даними Світового 
банку, Україна посідає п’яте місце у світі серед країн із найбільшою кількістю 
емігрантів – за кордоном перебувають більше 7 млн українців, тобто майже 15 
% від загальної кількості населення держави. 

Непоодинокі звернення українців, які перебувають у трудовій міграції, а 
також членів їхніх родин до Уповноваженого з прав людини стосуються саме 
захисту їхніх трудових та соціальних прав. Адже більшість громадян України 
перебуває за кордоном у статусі нелегальних мігрантів, порушення прав яких 
іноді набувають найгірших форм – таких, як примусова та рабська праця, 
дискримінація за національною ознакою тощо. За даними Державної служби 
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статистики України, лише 35,1 % трудових мігрантів мають дозвіл на 
проживання та роботу, 39,3 % – на тимчасову реєстрацію, 25, 6% – не мають 
жодного офіційного статусу перебування за кордоном. 

Верховною Радою України 5 листопада 2015 року ухвалено Закон 
України «Про зовнішню трудову міграцію», яким вперше на державному рівні 
закріплено соціальні права трудових мігрантів та членів їхніх сімей: на належні 
умови праці та соціальне страхування; на освіту та задоволення культурних, 
духовних і мовних потреб; на відшкодування шкоди, заподіяної під час 
трудової діяльності за кордоном; на отримання соціальних послуг та допомоги; 
на реінтеграцію в суспільство. 

Слід зауважити, що внесена Урядом редакція проекту названого Закону 
потребувала суттєвого доопрацювання. Уповноваженим були внесені 
пропозиції до законопроекту, спрямовані на посилення соціального та 
правового захисту трудових мігрантів та членів їх сімей, які були враховані при 
підготовці законопроекту до другого читання. Даний акт законодавства був 
підтриманий Верховною Радою України в цілому та прийнятий як Закон. 

 
Водночас Уповноважений з прав людини вважає, що проблемними у 

сфері трудової міграції залишаються питання створення умов для 
повернення в Україну та реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і 
членів їхніх сімей; активізації державної політики щодо формування 
привабливого внутрішнього ринку праці; запобігання незаконній трудовій 
міграції та ризикам, що пов’язані з нею. Вирішенню саме цих актуальних 
питань центральному органу виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, необхідно приділити суттєву увагу. 

 
Омбудсмен змушена знову наголосити на актуальності порушеної у 

доповідях за 2012–2014 роки проблеми щодо захисту від незаконного 
звільнення. Моніторинг Уповноваженого за зверненнями громадян свідчить 
про проблеми з поновленням на роботі незаконно звільнених працівників. 
Заявники повідомляють про непоодинокі випадки ігнорування рішень суду 
щодо поновлення на роботі. У зв’язку з цим Уповноважений зауважує, що така 
ситуація не відповідає принципу верховенства права, визначеним статтями 8, 
55 і 124 Конституції України, підриває довіру людей до правосуддя, негативно 
відбивається на іміджі нашої держави в міжнародних інституціях із захисту 
прав і свобод людини. 

Положення статті 124 Конституції України, статті 11 Закону України 
«Про судоустрій України» та статей 14, 256 Кодексу адміністративного 
судочинства України визначають, що рішення судів у справах про поновлення 
на посаді, які набрали законної сили, виконуються негайно і є обов’язковими 
до виконання на всій території України. Невиконання судових рішень тягне за 
собою відповідальність, встановлену, зокрема, статтею 382 Кримінального 
кодексу України. 
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Так, до Уповноваженого з прав людини звернувся Анатолій С. щодо 
захисту права на обов’язкове виконання рішення суду в частині поновлення на 
роботі. Заявник повідомив, що рішенням Новобузького районного суду 
Миколаївської області від 9 вересня 2014 року, залишеним без змін ухвалою 
апеляційного суду Миколаївської області, його було поновлено на посаді 
директора філії публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-
зернова корпорація України» «Новополтавський елеватор». Проте рішення суду 
понад рік залишалося невиконаним. 

За результатами вжитих Уповноваженим з прав людини заходів 
Анатолія С. було поновлено на посаді директора філії. 

Також здійснювалось провадження за скаргою Олега Г. на дії 
керівництва Пенсійного фонду України, яким не виконувалась постанова 
Запорізького окружного адміністративного суду від 13 липня 2015 року про 
поновлення заявника на посаді начальника управління Пенсійного фонду 
України в Пологівському районі Запорізької області з 18.03.2015 р. За 
результатами вжитих Уповноваженим заходів Олега Г. поновлено на посаді. 

Триває провадження Уповноваженого і за скаргою громадянина П. у 
справі щодо захисту конституційного права на забезпечення виконання 
рішення Яремчанського міського суду Івано-Франківської області про 
поновлення заявника на посаді головного лікаря Верховинської центральної 
районної лікарні Івано-Франківської області. 

У рамках провадження Головним територіальним управлінням юстиції в 
Івано-Франківській області дії державного виконавця відділу державної 
виконавчої служби Верховинського районного управління юстиції Івано-
Франківської області визнано такими, що вчинені з порушенням вимог статті 
20 Закону України «Про виконавче провадження». З приводу виявлених 
порушень вимог законодавства посадових осіб відділу державної виконавчої 
служби Верховинського районного управління юстиції Івано-Франківської 
області притягнуто до відповідальності. Провадження триває. 

 
Уповноважений з прав людини вважає, що механізми захисту 

трудових прав, вирішення індивідуальних трудових спорів, а також 
створення певних законодавчих бар’єрів з метою запобігання 
порушенням трудового законодавства, зокрема щодо звільнення за 
ініціативою роботодавця, потребують подальшого законодавчого 
вдосконалення. 

 
Омбудсмен неодноразово звертала увагу на необхідності реформування 

трудового законодавства шляхом розроблення та прийняття нового Трудового 
кодексу України, норми якого концептуально по-новому визначали б 
механізми правового регулювання трудових відносин між роботодавцем і 
працівником, відповідали сучасним соціально-економічним реаліям, 
міжнародним нормам і стандартам. 
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5 листопада 2015 року парламентом нарешті було прийнято у першому 
читанні за основу проект Трудового кодексу України (реєстр. № 1658). 

З метою його підготовки до другого читання та вдосконалення редакції 
у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення було створено робочу групу, до складу якої ввійшли 
представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 
соціальних партнерів, громадських організацій, науковці, а також 
представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини. 

На сьогодні проект Трудового кодексу України доопрацьовується з 
урахуванням внесених змін до законодавства, що сприяють, зокрема, 
врегулюванню проблемних питань на територіях проведення 
антитерористичної операції, легалізації заробітної плати, посиленню 
соціальних гарантій для працівників тощо, а також з урахуванням заключних 
висновків Європейського комітету із соціальних прав щодо відповідності 
ситуації в Україні положенням Європейської соціальної хартії (переглянутої), 
положень Директив Ради ЄС, які Україна зобов’язалася імплементувати у 
зв’язку з ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Слід очікувати, що доопрацьований проект Трудового кодексу буде 
нарешті ухвалений Верховною Радою України восьмого скликання. Адже його 
прийняття дасть можливість зробити ринок праці більш гнучким та 
адаптованим до сучасних викликів, зокрема інтеграційних прагнень 
національного ринку праці до європейського рівня, істотно підвищити 
соціальну захищеність працівників, зокрема тих, які виконують роботу за 
цивільно-правовими договорами та на умовах гнучкої форми зайнятості. 

На жаль, у 2015 році не зменшилась кількість скарг до Уповноваженого 
від громадян щодо роботи без офіційного оформлення трудових відносин та 
виплати тіньової заробітної плати. Тіньова зайнятість (використання праці 
найманих працівників без укладання трудових договорів) і тіньова заробітна 
плата (так звана зарплата в конвертах) – явища, які, на жаль, міцно увійшли в 
наше життя та набули великих масштабів. За даними Державної служби 
статистики України, кількість зайнятих у неформальному секторі економіки 
становила 4, 4 млн або 26,5% від загальної кількості зайнятого населення. 
Серед видів економічної діяльності найбільш поширеною неформальна 
зайнятість була у сільському, лісовому та рибному господарствах, в оптовій та 
роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів, а також у будівництві. 

Як це не прикро, але прийнятий з метою легалізації неформальної 
зайнятості 28.12.2014 р. Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового 
державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким 
запроваджено обов’язкове укладання при прийнятті працівника на роботу 
трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, 
та повідомлення про це фіскальної служби, введено в дію фінансову 
відповідальність роботодавців у разі фактичного допуску працівника до 
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роботи без оформлення трудового договору, посилено адміністративну 
відповідальність посадових осіб за порушення трудового законодавства тощо, 
не дав позитивних результатів. 

Про проблему легалізації трудових відносин та заробітної плати, шляхи 
її законодавчого та організаційного врегулювання Уповноважений з прав 
людини зазначала у попередніх Щорічних доповідях за 2012, 2013 та 2014 
роки. Зокрема, у минулорічній доповіді Уповноважений вже висловлювала 
стурбованість щодо практичної реалізації застосування прийнятих Законом 
норм в умовах гострої соціально-економічної кризи. 

Уповноважений з прав людини вважає, що така ситуація обумовлена, 
насамперед, відсутністю ефективного правового механізму контролю та 
впливу державних інспекторів праці новоствореної Державної служби 
України з питань праці (на яку покладено контроль за всіма аспектами 
безпеки робочого середовища та дотримання прав працівників) на 
встановлення фактів нелегальної зайнятості та їх усунення, недостатньою 
правосвідомістю роботодавців; правовою необізнаністю громадян-працівників 
у питаннях захисту та поновлення їхніх трудових прав. 

Вирішення проблеми легалізації зайнятості та заробітної плати на 
сьогодні має бути пріоритетним напрямом державної політики у сфері праці та 
зайнятості. 

Слід також зазначити, що висловлені у минулорічній доповіді пропозиції 
Уповноваженого стосовно скасування обмежень повноважень щодо здійснення 
державного нагляду і контролю Державною службою України з питань праці у 
повній відповідності до ратифікованих Україною Конвенціями МОП № 81 та № 
129 про інспекції праці у промисловості, торгівлі та в сільському господарстві, 
а також № 159 про адміністрацію праці шляхом внесення до законодавства 
змін дали позитивний результат. 

15 червня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження 
«Про надання дозволу Державній інспекції з питань праці та її територіальним 
органам на проведення перевірок підприємств, установ та організацій щодо 
незаконного звільнення працівників і заборгованості із заробітної плати». А 
мораторій на проведення перевірок (як планових, так і позапланових) усіх 
суб`єктів господарювання протягом січня – червня 2015 року, який був 
запроваджений пунктом 8 розділу «Перехідні положення» Закону України «Про 
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76, не було продовжено. 

Слід констатувати, що реалізація державою політики преференцій 
бізнесу шляхом зупинення (в порушення норм міжнародного права) 
державного нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства, 
загальнообов’язкового державного соціального страхування призвело до 
масових порушень трудових та соціальних прав громадян. 

Кількість перевірок Держпраці та її територіальних органів порівняно з 
2014 роком зменшилась на 87,1%; перевірених підприємств – на 86,4%. 
Протягом 2015 року проведено всього 2704 перевірки на 2535 підприємствах 
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щодо дотримання законодавства про працю, зайнятість та 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та виявлено 7537 
порушень. Водночас сьогодні під наглядом Держпраці перебуває понад 738 тис. 
суб’єктів господарювання різних форм власності, на яких працюють більше 11 
млн осіб. 

Зменшення кількості перевірок у сфері нагляду і контролю за 
дотриманням трудового законодавства без урахування мораторію у 2015 р. на 
перевірки пов’язано також із процесом реорганізації органів державного 
нагляду (контролю) – Державної інспекції України з питань праці і Державної 
служби гірничого нагляду та промислової безпеки. Постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96 затверджено Положення про 
Державну службу України з питань праці (Держпраці України), за яким саме на 
новостворену службу покладаються функції з реалізації державної політики у 
сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення 
державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за 
додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок 
безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 
компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 
забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. 

З огляду на покладений на Держпраці України спектр завдань важливо, 
на переконання Уповноваженого, забезпечити ефективне функціонування 
системи новоствореної служби і дотримання принципів ратифікованих 
Україною Конвенцій МОП № 81 і № 129 про інспекції праці у промисловості, 
торгівлі та в сільському господарстві, а також № 159 про адміністрацію праці. 
Адже лише потужна державна інституція, яка б охоплювала всі аспекти 
національної трудової політики, може бути достатнім інструментом 
для забезпечення ефективного нагляду і контролю у сфері трудових 
відносин, охорони та безпеки праці, а також гігієни праці. 

 
Україна як член Ради Європи, приєднавшись у 2007 р. до Європейської 

соціальної хартії (переглянутої), зобов’язалась активно сприяти 
забезпеченню ефективної реалізації права громадян на соціальний 
захист, безпечні та здорові умови праці. 

 
Натомість моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, 

що в Україні недостатньо реалізуються права, передбачені названою 
Хартією. 

 
В умовах економічної кризи в Україні склалася надзвичайно складна 

ситуація з охороною праці. Недооцінка, ігнорування факторів створення 
належних умов для безпечної праці призводять до високого рівня виробничого 
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травматизму і професійних захворювань, завдають непоправної шкоди 
здоров’ю працівників, негативно впливають на рівень продуктивності праці.  

За статистичними даними за останні 5 років на виробництві загинуло 
майже 5 тис. працівників і понад 85 тис. – травмовано. Майже до 30 відсотків 
зросла питома вага працівників, зайнятих у шкідливих для здоров’я умовах 
праці, внаслідок чого постійно збільшується кількість виявлених професійних 
захворювань (6-7 тис. на рік).  

 
Набуває поширення практика приховування від розслідування 

випадків травмування і професійних захворювань. На це вказують 
показники виробничого травматизму (як загального так і зі смертельним 
наслідком).  В Україні він постійно зменшується і становить в середньому 10, у 
той час як в країнах Європи він коливається від 100 до 1000, а щорічна відносна 
кількість виявлених професійних захворювань майже в 3 рази перевищує 
аналогічний показник в Україні, і це при тому, що в цілому умови праці на 
європейських  підприємствах набагато кращі. 

Наведені цифри характеризують загальний технологічний і 
організаційний рівень виробництва в Україні, відношення роботодавців до 
питань охорони праці і здоров’я працівників. 

 
Водночас аналіз стану виробничого травматизму та професійних 

захворювань в Україні у 2015 році свідчить, що порівняно з 2014 роком 
кількість виробничого травматизму зменшилась на 8,1 % (з 4999 випадків до 
4592), а кількість смертельно травмованих осіб – на 6,3 % (з 384 до 360). 
Кількість професійних захворювань у 2015 році у порівнянні з 2014 роком 
зменшилась на 35,9 %, або на 988 випадків (з 2752 до 1764). Найбільш 
травматичними галузями, в яких постраждала майже половина усіх потерпілих 
від нещасних випадків у 2015 р., як і в попередні роки, продовжують 
залишатися підземне видобування кам’яного вугілля, агропромисловий 
комплекс та будівництво. 

Однак наведена динаміка поступового зниження рівня виробничого 
травматизму не висвітлює фактичного стану промислової безпеки. Наявність в 
Україні понад 5 тис. об’єктів підвищеної небезпеки зумовлює велику 
вірогідність виникнення техногенних аварій та катастроф, а система 
управління охороною праці на більшості підприємств не впроваджена або 
впроваджена формально. При цьому більшість роботодавців розглядають 
витрати на охорону праці як резерв для зниження виробничих витрат, тому 
заходи щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці фінансуються за 
залишковим принципом, унаслідок чого значна кількість працюючих не 
забезпечена навіть найнеобхіднішими засобами індивідуального захисту. 

Згідно з вимогами, визначеними у статтях 22 та 23 Закону України «Про 
охорону праці», роботодавець повинен організовувати розслідування та вести 
облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до 
Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
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захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232. 

 
Однак моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить, що 

порушення права працівників на належне розслідування нещасних 
випадків на виробництві залишається одним із поширених порушень у 
сфері трудових відносин. Протягом 2015 року було виявлено кричущі факти 
приховування (всупереч вимогам статті 22 Закону України «Про охорону 
праці») роботодавцями нещасних випадків на виробництві. 

Зокрема, до Уповноваженого з прав людини звернувся Олег М. за 
захистом права на належне розслідування нещасного випадку на виробництві. 
Заявник повідомив, що працюючи у ПАТ «Науково-виробниче підприємство 
«Каскад», під час виконання трудових обов’язків він отримав травму та був 
госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні № 1. Проте 
роботодавець відмовився проводити розслідування нещасного випадку, що 
суперечило вимогам законодавства. 

За результатами вжитих у рамках провадження Уповноваженого з прав 
людини заходів ліквідатором ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Каскад» 
було проведено розслідування та визнано таким, що пов’язаний з 
виробництвом, нещасного випадку, що стався з Олегом М.. Завдяки втручанню 
Омбудсмена право працівника на розслідування нещасного випадку було 
поновлено. 

Також Уповноваженим з прав людини здійснювалось провадження у 
справі щодо захисту права Оксани П. на належне розслідування нещасного 
випадку на виробництві, що стався з її чоловіком. Заявниця повідомила, що її 
чоловік працював водієм транспортних засобів у фізичної особи-підприємця. У 
грудні 2014 року під час виконання трудових обов’язків чоловік заявниці 
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримав травми, від яких 
наступного дня помер. Розслідування цього випадку проведено не було, що 
позбавляло Оксану П. та її малолітнього сина права на належний соціальний 
захист. 

У рамках провадження Уповноваженого територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду у Донецькій області було утворено комісію зі 
спеціального розслідування цього нещасного випадку. На підставі матеріалів 
спеціального розслідування у грудні 2015 року нещасний випадок визнано 
пов’язаним із виробництвом і право Оксани П. на соціальний захист було 
поновлено. 

Для усунення порушень законодавства та захисту права людини на 
безпечні умови праці та належне розслідування нещасних випадків 
Уповноважений з прав людини вважає необхідним внесення змін до 
законодавства про охорону праці щодо посилення ролі страхових 
експертів Фонду соціального страхування у встановленні факту 
страхового випадку та посилення відповідальності роботодавця за 
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неповідомлення органів Фонду та Держпраці про нещасний випадок на 
виробництві, особливо зі смертельними наслідками. 

Також необхідно враховувати, що, ратифікувавши Європейську 
соціальну хартію (переглянуту), Україна взяла на себе зобов’язання усувати 
ризики, властиві роботам з небезпечними або шкідливими для здоров’я 
умовами праці, проводити політику та вживати заходів з метою поліпшення 
охорони праці й виробничої гігієни запобігання нещасним випадкам та 
травматизму, зокрема, шляхом мінімізації причин виникнення ризиків, 
властивих виробничому середовищу.  

Слід зазначити, що в країнах ЄС та світу застосовують систему 
управління, побудовану на основі оцінки та управління виробничими 
ризиками, і така практика визнана обов’язковою на законодавчому рівні. 
Уповноважений вважає, що в Україні також необхідно реформувати 
систему управління охороною праці шляхом застосування 
ризикоорієнтованого підходу на всіх рівнях управління – від державного до 
виробничого. Основні цілі такого перетворення: перейти від компенсації 
завданої шкоди до профілактики виробничого травматизму; зменшити 
регулятивний тиск на роботодавців та одночасно посилити їх відповідальність 
за забезпечення безпечних і здорових умов праці; переорієнтувати наглядову 
діяльність державних органів на розширення інформаційно-консультативної 
підтримки. При цьому управління та постійний моніторинг ризиків для життя 
та здоров’я працівників має бути обов’язком роботодавця, встановленим на 
законодавчому рівні. 

 

10.3. Захист права на охорону здоров’я 
Кожна людина має природне, невід’ємне і непорушне право на охорону 

здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми 
поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України. 

Ратифікувавши у 2006 році Європейську соціальну хартію, наша держава 
взяла на себе зобов’язання, які вимагають від Уряду України розробити 
прозору стратегію у сфері охорони здоров’я з чітко визначеними завданнями, 
пріоритетами й відповідним фінансовим забезпеченням у цій сфері. Водночас 
результати парламентського контролю свідчать, що на сьогодні не зроблено 
жодних дієвих кроків у реформуванні в Україні системи охорони здоров’я, яка 
мала б забезпечити доступ усіх верств населення до якісних медичних послуг. 
Механізми надання послуг у сфері охорони здоров’я, які діяли раніше і 
продовжують застосовуватися дотепер, є неефективними. Складна економічна 
ситуація в державі, військовий конфлікт на сході країни, що призвів до руйнації 
закладів охорони здоров’я в зоні конфлікту, переселення людей із зони 
конфлікту поставили перед державою проблеми, розв’язання яких потребує 
вжиття невідкладних заходів законодавчого та організаційного характеру в 
умовах вкрай складної ситуації з бюджетним фінансуванням, а також 
визначення стратегії подальшого розвитку сфери охорони здоров’я на 
середньо– та довгострокову перспективу. 
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З метою подальшого розвитку процесу реформування галузі розроблена 
Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на 
період 2015 – 2020 років, але, на жаль, до цього часу вона не затверджена на 
законодавчому рівні. А з урахуванням проблем соціально-економічного 
характеру, обумовлених подіями на сході України, та об’єктивної необхідності 
реалізації заходів, спрямованих на формування єдиного медичного простору, 
Стратегія потребує внесення відповідних змін і доповнень. 

Про наявні проблеми у сфері охорони здоров’я свідчать і високі 
показники захворюваності, смертності та інвалідності. За даними Державної 
служби статистики України, за останні п’ять років населення нашої держави 
зменшилось на 0,7 млн. осіб, а протягом минулого року – на 144,2 тис. осіб. 
Продовжує зберігатися тенденція перевищення числа померлих над кількістю 
народжених, що призводить до депопуляції населення у надзвичайних 
масштабах порівняно з іншими європейськими державами, серед яких Україна 
має найвищий коефіцієнт природного скорочення населення. 

Серед основних причин смертності населення України перше місце 
належить хворобам системи кровообігу, друге – новоутворенням. За останні 
п’ять років у структурі поширеності хвороб усього населення України 
спостерігається зростання таких хвороб, як: новоутворення – на 6,8%, 
ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин – на 
9,4%, хвороби нервової системи – на 3,8%, хвороби системи кровообігу – на 
1,2%, хвороби органів травлення – на 3,4%, хвороби сечостатевої системи – на 
1,8%, природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії – на 11,4%. 

У щорічних доповідях Уповноваженого з прав людини за 2013 та 2014 
роки вже наголошувалося на необхідності безумовного забезпечення 
конституційного права людини на отримання належної та доступної медичної 
допомоги. Зокрема, зверталась увага на те, що організаційно-структурна 
перебудова наявної мережі медичних закладів здійснюється без урахування 
реальних потреб населення відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці у конкретних видах медичної допомоги та медичних послуг, 
зумовлених статевою та віковою структурою населення, характером його 
захворюваності, смертності, станом дорожньо-транспортної інфраструктури та 
інших факторів. При цьому зауважувалося, що заходи, які вживалися 
Міністерством охорони здоров’я та місцевими органами державної влади в 
рамках такого реформування, були неефективними та мали фрагментарний 
характер, що не сприяло забезпеченню належних умов реалізації 
конституційного права громадян на охорону здоров’я та належну медичну 
допомогу, рівний і справедливий доступ кожної людини до медичних послуг. 

 
Результати моніторингу та звернення громадян, в яких вони 

висловлюють невдоволення станом справ у сфері охорони здоров’я, 
свідчать про те, що зазначені проблеми залишилися невирішеними, а 
деякі з них навіть поглибилися. 
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Так, у 2015 році до Уповноваженого з прав людини надійшло майже 717 
повідомлень стосовно порушення прав осіб на охорону життя і здоров’я, які 
гарантовані законодавством. У переважній більшості звернень особи 
скаржаться на незабезпечення державою соціально вразливих категорій 
громадян необхідними ліками, недоступність медичної допомоги внаслідок 
скорочення мережі закладів охорони здоров’я, поширеність неформальних 
платежів за надані послуги, високу вартість ліків та лікування, неналежне 
виконання окремими медичними працівниками професійних обов’язків.  

Упродовж 2015 року до Уповноваженого зверталися мешканці 
Житомирської, Запорізької областей, які висловлювали стурбованість, зокрема, 
у зв’язку із реорганізацією закладів охорони здоров’я, що обслуговували 
працівників підприємства «Укрзалізниця» та членів їхніх сімей, повідомляли про 
погіршення медичного обслуговування. 

В рамках відкритого Уповноваженим провадження було встановлено, 
що відповідно до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2015 рік» медичні заклади, визначені у додатку № 10 до цього Закону (зокрема 
75 медичних закладів залізничної галузі), з 1 січня 2015 року повинні 
фінансуватися з місцевих бюджетів за рахунок медичної субвенції. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015р. № 11 «Деякі 
питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам» було затверджено Порядок та умови надання медичної субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, а головним розпорядником такої 
субвенції визначено Міністерство охорони здоров’я. 

Починаючи з 1 січня 2015 року, питання фінансового забезпечення 
відомчих закладів охорони здоров’я залізничного транспорту, з урахуванням 
постійного прикріпленого населення, яке вони обслуговують, мали 
вирішуватися відповідними місцевими органами влади. Але, як з’ясувалося, до 
такого перебігу подій виявилися не готовими ні залізничники, ні влада в 
регіонах. 

Так, за запитом Уповноваженого з прав людини керівництвом 
Житомирської області було надано інформацію, що лише влітку 2015 року 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 799-р 
«Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів охорони 
здоров’я у власність (спільну власність) територіальних громад» цілісний 
майновий комплекс державний заклад «Відділкова лікарня станції Коростень 
Південно-Західної залізниці» передано у власність територіальних громад 
Коростенського району Житомирської області. Але місцевою владою 
стримувалося прийняття рішення щодо взяття закладу на фінансування і, як 
наслідок, таке фінансування не було передбачено у місцевому бюджеті, а 
заклад, відповідно, залишився без затвердженого кошторису на 2015 рік. 

У грудні 2015 року було створено нову комунальну установу 
«Коростенська районна лікарня» Коростенської районної ради. Лінійна 
амбулаторія станції Овруч, яка була структурним підрозділом зазначеної 
лікарні, припинила свою діяльність. Згідно з інформацією, наданою 
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керівництвом Коростенського району Житомирської області, на сьогодні 
пацієнти зазначених медичних закладів мають змогу отримати необхідну 
медичну допомогу у новоствореній лікарні. Питання ж дотримання трудових 
прав працівників ліквідованої лінійної амбулаторії станції Овруч перебуває на 
контролі органів місцевого самоврядування. 

Моніторинг Уповноваженого засвідчив, що аналогічна ситуація склалася 
і у Вінницькій області. Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
26.08.2015 р. № 886-р прийнято рішення про передачу зі сфери управління 
Міністерства інфраструктури України в комунальну власність територіальної 
громади Вінницької обласної ради державного закладу «Відділкова лікарня 
станції Козятин Південно-Західної залізниці» та «Відділкова лікарня станції 
Жмеринка Південно-Західної залізниці». 

Передача цих закладів відбулась у межах загального обсягу медичної 
субвенції на охорону здоров’я з розрахунку на одного жителя, виходячи з 
фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та коригувальних 
коефіцієнтів. При цьому видатки на фінансування лікарень були враховані в 
загальному обсязі медичної субвенції, передбаченої для Жмеринського, 
Козятинського, Томашпільського районів і міст Вінниці та Козятин, тобто 
кошти враховані за місцем проживання залізничників. А решта 32% населення, 
яким надавали медичну допомогу в цих лікарнях у 2014 році, проживають за 
межами районів і міст. Відповідно, кошти у 2015 р. на їх обслуговування 
передбачені в бюджетах інших регіонів області та України. Таким чином, 
дефіцит бюджету для забезпечення цих залізничних лікарень у 2015 р. 
дорівнював 25,7 млн. грн. 

З метою вирішення питання подальшого функціонування цих двох 
медичних закладів, належної оплати праці її працівників у липні 2015 року 
прийнято рішення чергової сесії обласної ради про створення на їх базі 
лікарень відновного лікування третинного рівня, для чого з обласного 
бюджету було виділено 11,5 млн. грн. Для підтримки функціонування закладів 
на перехідний період з обласного бюджету понад обсяги медичної субвенції 
виділено ще додатково 9,2 млн. грн. 

Майже півроку проблемним питанням було функціонування ДЗ 
«Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці». У зв’язку з тим, 
що міська влада Чернігова категорично відмовилася прийняти на баланс цей 
медичний заклад, лікарня залишилася без фінансування, незважаючи на те, що 
видатки для її фінансового забезпечення було включено до загального обсягу 
медичної субвенції з державного бюджету до бюджету Чернігівської міської 
ради. Лише після подання обласною прокуратурою позову до суду було 
ухвалено рішення щодо зобов’язання Чернігівської міської ради прийняти у 
комунальну власність територіальної громади м. Чернігів ДЗ «Вузлова лікарня 
станції Чернігів Південно-Західної залізниці», і тільки в червні 2015 року 
медпрацівники отримали свою заробітну плату. 

За результатами моніторингу Уповноваженого також було встановлено, 
що проблемним залишається і питання організації проведення медичних 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                461 
 
 

оглядів працівників залізничного транспорту. Так, із 105 відомчих медичних 
закладів залізничного транспорту України, що функціонували у 2014 році, до 
статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця» увійшли тільки 8 лікарень, а решта – 
передано на фінансування з місцевих бюджетів. Різке десятикратне скорочення 
кількості відомчих медичних закладів призвело до стрімкого збільшення 
навантаження на вказані 8 лікарень. Як наслідок, залізничники, робота яких 
безпосередньо пов’язана із забезпеченням безпеки руху поїздів, отримали 
низку проблем щодо проходження періодичних медичних оглядів – заходів 
постійного контролю за станом їх здоров’я. Зазначене питання знаходиться на 
контролі в Міністерстві інфраструктури України. За інформацією керівництва 
Міністерства, після закінчення корпоратизації Укрзалізниці в галузі буде 
відновлено належну систему проведення профілактичних медичних оглядів 
працівників залізничного транспорту. На сьогодні ж проведення 
профілактичних медичних оглядів відбувається за укладеними з медичними 
закладами залізниць договорами, які, на жаль, скрізь не укладено. 

Ураховуючи гостроту зазначеного питання, Омбудсмен звернулася з 
відповідними запитами до керівництва Міністерства інфраструктури України 
та Міністерства охорони здоров’я України, в яких зауважила, що реформування 
мережі галузевих медичних закладів не повинно негативно вплинути на 
виконання закладами охорони здоров’я ПАТ «Укрзалізниця» специфічних 
функцій щодо забезпечення медичних аспектів безпеки залізничних 
перевезень, які передбачають проведення всіх видів медичних оглядів 
працівників залізничного транспорту. Проблема залишається остаточно 
нерозв’язаною. 

 
Проблемним в умовах реформування системи охорони здоров’я 

залишається питання забезпечення права осіб з інвалідністю та 
тяжкохворих, зокрема і тих, які отримують лікування в умовах 
створеного стаціонару вдома, на своєчасне та ефективне знеболення. 

 
Упродовж двох років тривало провадження у справі забезпечення 

медичних закладів Київської області, зокрема й новостворених структур 
екстреної медичної допомоги, ліцензіями на право провадження діяльності, 
пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

Так, наприклад, у зв’язку з тим, що керівництвом Бучанської міської 
поліклініки та комунального закладу «Київський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» Київської обласної ради не було 
вжито належних заходів для отримання відповідної ліцензії, загрозливою була 
ситуація щодо надання належної медичної допомоги жителям території 
обслуговування, особливо в умовах невідкладних станів. 

Незважаючи на неодноразові звернення Уповноваженого з прав людини 
до керівництва Київської обласної державної адміністрації, лише весною 2015 
року Бучанська міська поліклініка та Вишгородська станція екстреної медичної 
допомоги (філія Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та 
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медицини катастроф) отримали ліцензії на право провадження діяльності, 
пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

Щорічно число тих, хто в нашій країні потребує допомоги для 
збереження людської гідності на останньому етапі життя, сягає 600 тис. осіб. 
Близько 18 тис. з них – діти. Основною проблемою, з якою стикаються хворі на 
останніх стадіях життя, є проблема доступу до якісного знеболення. З 2013 
року в Україні законодавство у сфері обігу сильнодіючих знеболювальних у 
закладах охорони здоров’я значно лібералізувалось, з’явився таблетований 
опіоїдний анальгетик – морфін. 

Завдяки спільним зусиллям правозахисників та громадських організацій 
Міністерством охорони здоров’я України затверджено наказ від 7 серпня 2015 
року № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, 
використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у закладах охорони здоров’я», яким було знято останні нормативні 
перепони для можливості лікаря зменшити біль пацієнтів наприкінці життя.  

Разом з тим до Уповноваженого продовжують звертатися невиліковно 
хворі громадяни зі скаргами на відсутність знеболення та інших видів 
медичної та соціальної допомоги. Упродовж 2015 року такі повідомлення 
надходили, зокрема, із Закарпатської області та міста Києва. 

У рамках відкритого провадження було з’ясовано, що в обох випадках дії 
лікарів, відповідно Мукачівської центральної районної лікарні та Центру 
первинної медико-санітарної допомоги № 2 Голосіївського району м. Києва, 
порушували права пацієнтів при наданні їм паліативної допомоги. Всупереч 
вимог наказу МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360 хворим не 
виписувалися необхідні лікарські засоби (морфін) у кількості, передбаченій 
для п’ятнадцятиденного курсу лікування. 

Ураховуючи гостроту та серйозність ситуації, Уповноваженим було 
вжито невідкладних заходів з метою дотримання прав хворих, оперативно 
вирішено питання забезпечення пацієнтів необхідними ліками, а до лікарів, які 
допустили зазначені порушення, застосовано заходи адміністративного 
впливу. 

Моніторинг у сфері захисту прав тяжко хворих осіб на забезпечення 
адекватними знеболювальними препаратами, надання хоспісної та паліативної 
допомоги тривав упродовж всього року. Представники Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини брали участь у всіх заходах, присвячених цій 
проблематиці. Для вирішення проблемних питань залучалися представники 
громадських організацій, а найактуальніші питання включались до порядку 
денного Консультативної ради при Уповноваженому з прав людини та 
Експертної групи з питань медичної реформи. 

 
Уповноважений з прав людини переконана, що для вирішення 

проблемних питань забезпечення невиліковно хворих необхідним 
знеболенням та іншими видами медичної та соціальної допомоги 
необхідно визначити шляхи розбудови системи паліативної та хоспісної 
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допомоги, затвердивши відповідну стратегію та план заходів щодо її 
виконання, а також розробити національні стандарти такої допомоги і 
затвердити клінічні протоколи, методичні рекомендації, інструкції для 
фахівців, які надають паліативну та хоспісну допомогу пацієнтам. 

У переважній кількості звернень громадянами порушуються питання 
підвищення цін на найбільш ефективні, якісні та безпечні лікарські засоби 
та медичні вироби. Ураховуючи гостроту та системність порушуваних 
проблем, Уповноважений з прав людини приділяє особливу увагу їх 
вирішенню. 

Окреслене питання перебуває на контролі Уповноваженого упродовж 
двох останніх років, оскільки після зростання з березня 2014 року вартості 
лікарських засобів в Україні більш ніж на 20% такі звернення надходять майже 
з усіх куточків держави від малозабезпечених та соціально незахищених 
громадян. 

За даними статистики, громадяни України щороку витрачають на ліки 
32 млрд грн, що становить 90% усіх витрат на лікарські засоби в країні, при 
цьому держава витрачає лише 10%. Тому експерти говорять про «пасивну 
евтаназію», коли більшість українців просто не мають можливості лікуватися, а 
якщо лікуються, то це призводить до їхнього зубожіння через непомірні ціни 
на медичні препарати та лікування. 

У зв’язку з цим на контролі Уповноваженого перебуває питання доступу 
до найбільш ефективних, якісних та безпечних лікарських засобів  і медичних 
виробів громадян України із числа малозабезпечених осіб, пенсіонерів, сімей з 
малолітніми дітьми. Такі звернення надходять майже з усіх регіонів держави 
від соціально незахищених громадян у зв’язку з підвищенням цін на лікарські 
засоби. 

Так, у рамках відкритого провадження за зверненням жителя м. 
Кам’янець-Подільського Хмельницької області Олександра Г. керівництво 
Міністерства охорони здоров’я України поінформувало Уповноваженого з прав 
людини, що відповідно до протокольного доручення Кабінету Міністрів 
України від 24 березня 2015 року Міністерством охорони здоров’я України 
спільно з Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів 
України, АТ «Ощадбанк», іншими заінтересованими органами виконавчої влади 
та за участю представників виробників лікарських засобів опрацьовується 
питання щодо шляхів запровадження системи часткового відшкодування 
вартості лікарських засобів для малозабезпечених категорій громадян, 
багатодітних сімей, а також дітей з інвалідністю, які є отримувачами допомоги 
в управліннях соціального захисту населення. 

За результатами проведеного моніторингу Уповноваженого у цій справі 
також було з’ясовано, що у Верховній Раді України зареєстровано проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо зниження цін на лікарські засоби)» (реєстр. № 1376 від 15.07.2015 р.). 

Омбудсмен підтримує ініціативу народних депутатів України щодо 
прийняття зазначеного законопроекту, згідно з яким шляхом доповнення 
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Закону України «Про лікарські засоби» новою статтею 201 пропонується 
встановити, що граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські 
засоби і вироби медичного призначення, що реалізуються в Україні, не можуть 
перевищувати 3% оптово-відпускної ціни, граничні торговельні (роздрібні) 
надбавки не можуть перевищувати 5% від закупівельної ціни лікарських 
засобів і виробів медичного призначення. 

Також пропонується доповнити статтю 13 Закону України «Про ціни і 
ціноутворення» новою частиною другою, згідно з якою обмеження щодо 
встановлення розміру торговельної надбавки (націнки) можуть 
встановлюватись законами України. 

Уповноважений з прав людини неодноразово звертала увагу 
керівництва Міністерства охорони здоров’я України на невідкладність 
вирішення питання забезпечення важкохворих осіб життєво необхідними 
лікарськими засобами. 

Як убачається з матеріалів здійснюваних проваджень, основним 
фактором, що ускладнює доступ до лікарських засобів в Україні, є недостатній 
рівень державного фінансування медицини. В Україні витрати на охорону 
здоров’я на душу населення в абсолютних величинах порівняно з розвиненими 
країнами вкрай малі. І хоча в процентному співвідношенні від ВВП витрати на 
охорону здоров’я виглядають досить пристойно і становлять майже 7 %, 
складова держави в цих витратах – не більше 3 %. 

Омбудсмен неодноразово зауважувала, що додатковим джерелом 
фінансування заходів з охорони здоров’я може стати медичне страхування. Ця 
форма соціального захисту у сфері охорони здоров’я має бути гарантією 
забезпечення медичною допомогою за будь-яких обставин, у тому числі у 
зв’язку із хворобою та нещасним випадком. На сучасному етапі розвитку 
вітчизняної системи охорони здоров’я впровадження обов’язкового медичного 
страхування є основним стратегічним важелем реформування сфери охорони 
здоров’я. 

Моніторинг Уповноваженого також засвідчив, що протягом останніх 
років особливо гостро постали проблеми, які існують у сфері здійснення 
державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів. Вони 
проявилися у затягуванні процедур державних закупівель, високих цінах на 
закуплені лікарські засоби та медичні вироби, що зумовлено, зокрема, 
корупційними чинниками. Зазначене вкрай негативно позначається на 
реалізації права людини на охорону здоров’я. 

Оскільки діюча система централізованих державних закупівель є 
неефективною та несе ризики обмеження доступу пацієнтів до життєво 
необхідних ліків, виникла необхідність запровадження тимчасового механізму 
(на період реформування цієї сфери) із залученням перевіреного світового 
досвіду здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів за 
бюджетні кошти. 

25 квітня 2015 р. набув чинності Закон України від 19.03.2015 р. № 269-
VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
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забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів і 
медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням 
спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі)». Даний законодавчий 
акт запроваджує окрему процедуру закупівлі лікарських засобів за бюджетні 
кошти через міжнародні закупівельні організації, які надають державам та 
іншим суб’єктам відповідні послуги (зокрема ПРООН, ЮНІСЕФ, Crown Agents). 
Цим організаціям перераховано кошти на забезпечення ліками за 12 
державними програмами на загальну суму понад 2,197 млрд грн. Однак Уряду 
України знадобилося більше восьми місяців для затвердження відповідного 
розпорядження від 12.01.2016 р. № 1396-р «Про закупівлю лікарських засобів, 
медичних виробів та пов’язаних з цим послуг із залученням спеціалізованих 
організацій, які здійснюють закупівлі». 

До Уповноваженого з прав людини упродовж року зверталася велика 
кількість громадян з питань незабезпечення життєво необхідними 
лікарськими засобами хворих на цукровий діабет, хронічну та гостру ниркову 
недостатність, гемофілію, рідкісні (орфанні) захворювання, а також 
онкологічнохворих. 

Актуальним і невирішеним залишається питання забезпечення 
конституційного права на охорону здоров’я осіб, що хворіють на рідкісні 
(орфанні) захворювання. На системних проблемах щодо організації лікування 
зазначеної категорії осіб вже наголошувалося у щорічних доповідях 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про стан дотримання прав і 
свобод людини і громадянина за 2013 та 2014 роки. 

Як свідчить проведений моніторинг у 2015 році, за кошти державного 
бюджету проводились закупівлі лікарських засобів та відповідних харчових 
продуктів для спеціального дієтичного споживання дітей з хворобою Гоше, 
первинними (вродженими) імунодефіцитами, муковісцидозом, 
фенілкетонурією, гіпофізарним нанізмом/нанізмом різного походження, 
мукополісахаридозом, ювенільним ревматоїдним артритом, гемофілією та 
онкологічними захворюваннями. 

З метою вирішення проблем людей із рідкісними захворюваннями 
ухвалено нові законодавчі та нормативні акти, якими визначено поняття 
«орфанне захворювання», удосконалено та приведено у відповідність із 
європейськими нормами реєстр орфанних захворювань (налічує 171 
нозологію), передбачено безоплатне пожиттєве забезпечення лікуванням 
орфанних хворих, на 50% порівняно з попереднім роком збільшено 
фінансування лікування таких хворих, прийнято рішення про утворення 
єдиного в Україні Центру орфанних захворювань на базі НДСЛ «Охматдит», що 
контактуватиме з аналогічними центрами в інших країнах світу. 

Для впровадження у дію вищезазначених законодавчих норм Кабінетом 
Міністрів України ухвалено постанову від 31 березня 2015 року № 160 «Про 
затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні 
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими 
продуктами для спеціального дієтичного споживання». 
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Незважаючи на істотне поліпшення законодавчого й нормативного 
врегулювання питання забезпечення лікуванням орфанних хворих, 
проблемним залишається можливість реального доступу пацієнтів до 
необхідних препаратів. Не створено, на жаль, і Національний реєстр пацієнтів з 
рідкісними захворюваннями, не розроблено нормативні документи для 
надання допомоги хворим, зокрема, протоколи лікування, клінічні настанови. 

Так, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
звернулася голова громадської спілки «Орфанні захворювання України» 
Тетяна К. щодо неналежного фінансування заходів відповідної державної 
програми для забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 
захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами 
для спеціального дієтичного споживання. 

У цьому зв’язку слід зазначити, що Омбудсмен, підтримуючи пропозицію 
громадських організацій щодо звільнення від оподаткування лікарських 
засобів для рідкісних (орфанних) хворих, вважає неприпустимою ситуацію, за 
якої батьки хворих дітей не мають достатньої інформації про реальне 
фінансування державою закупівлі лікарських засобів та необхідних харчових 
продуктів для спеціального дієтичного споживання. Зважаючи на низький 
рівень забезпечення за рахунок бюджетних коштів заходів з придбання 
лікарських засобів та харчових продуктів для осіб, які мають рідкісні (орфанні) 
захворювання, відповідні запити було направлено до Міністерства охорони 
здоров’я України та Міністерства фінансів України. 

Керівництвом цих міністерств Уповноваженому з прав людини було 
надано інформацію про вжиті заходи, спрямовані на максимальне врахування 
всіх пропозицій щодо розширення переліку хвороб, за умови їх відповідності 
визначенню рідкісного (орфанного) захворювання, відповідно до Закону 
України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону 
здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) 
захворювань». 

Із наданої інформації вбачається, що за КПКВК 2301400 «Забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 
програмного характеру» передбачено додаткові видатки в обсязі 468,6 млн грн 
для лікування хворих на мукополісахаридоз, фенілкетанурію, муковісцидоз, 
легеневу гіпертензію, бульозний епідермоліз та хворобу Гоше.  Ураховуючи те, 
що конкретні напрями та обсяги спрямування коштів та розподіл їх між 
підпорядкованими закладами і територіальними органами охорони здоров’я 
визначатимуться Міністерством охорони здоров’я України, відповідний запит 
було направлено до названого Міністерства. Питання залишається на контролі. 

У 2015 році здійснювалося також провадження Уповноваженого за 
зверненням директора громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» 
Галини П. щодо безоплатного забезпечення необхідними лікарськими 
засобами дітей, хворих на первинні імунодефіцити. Батьки хворих дітей, які 
занепокоєні ситуацією довкола затвердження номенклатури медпрепаратів 
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для лікування первинних імунодефіцитів, звернулися до громадської 
організації з проханням підтримати їх. 

За пропозицією Уповноваженого з прав людини Галину П. включено до 
складу постійної робочої групи Міністерства охорони здоров’я України з 
питань профільного супроводу централізованої закупівлі лікарських засобів 
для дітей, хворих на первинні (вродженні) імунодефіцити.  

Завдяки вжитим заходам експертно-технічною групою МОЗ України 
затверджено номенклатуру лікарських засобів за напрямом «Централізована 
закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на первинні 
(вродженні) імунодефіцити» (наказ МОЗ України від 01.07.2015 р. № 400) для 
проведення централізованих закупівель на виконання бюджетної програми 
КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм 
та комплексних заходів програмного характеру». 

У контексті порушених питань у 2015 році за кошти Державного 
бюджету України було закуплено та розподілено по регіонам відповідно до 
наказу МОЗ України від 27.11.2015 р. № 791 «Про затвердження розподілу 
лікарського засобу «БІОВЕН МОНО ®» для лікування дітей, хворих на первинні 
(вроджені) імунодефіцити, закупленого у централізованому порядку за кошти 
Державного бюджету України на 2015 рік», 3 169 флаконів лікарського засобу 
«БІОВЕН МОНО ®» на суму 3 139 686,75 грн. 

 
Уповноважений з прав людини переконана, що для вирішення 

проблемних питань забезпечення конституційних прав і державних 
гарантій осіб з рідкісними захворюваннями необхідно розробити 
Національну програму, що включатиме питання діагностики, 
селективного скринінгу, надання медичної і медико-соціальної допомоги 
хворим, підготовки кваліфікованих фахівців з діагностики та лікування 
рідкісних захворювань. 

 
Непоодинокими також є звернення до Уповноваженого з прав людини 

громадян, які хворіють на цукровий діабет та не можуть вчасно 
отримати гарантовані державою необхідні ліки. 

Так, здійснювалося провадження за зверненням жителя міста Тернопіль, 
людини з інвалідністю Олексія Л., який хворіє на цукровий діабет, щодо 
забезпечення його життєво необхідним лікарським засобом. Заявник 
повідомив, що у зв’язку з перешкоджання працівниками поліклінічного 
відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги він 
не може оформити документи й отримати необхідний йому інсулін. 

За запитом Уповноваженого з прав людини комісією відділу охорони 
здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради було 
проведено службову перевірку в Тернопільській міській комунальній лікарні 
швидкої допомоги та встановлено порушення в діях окремих лікарів-
ендокринологів. Заявника було оперативно забезпечено препаратами інсуліну 
«Лантус» та «Єпайдра», а до посадових осіб, винних у неналежному наданні 
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медичної допомоги ендокринологічним хворим, застосовано адміністративні 
стягнення. 

У жовтні 2015 року до Уповноваженого з прав людини звернулася Олена 
У. із м. Харків в інтересах своєї доньки Марії, 1983 року народження, хворої на 
цукровий діабет, щодо незабезпечення її ліками. 

Заявниця оскаржувала дії посадових осіб ендокринологічної поліклініки 
міської клінічної лікарні № 2 м. Харкова, які відмовили їм у видачі інсуліну. 
Неодноразові звернення до органів охорони здоров’я міста Харкова, як 
стверджувала заявниця, належного реагування не мали. 

За інформацією, наданою Департаментом охорони здоров’я Харківської 
обласної державної адміністрації, було з’ясовано, що Марія з жовтня 2014 року 
до листопада 2015 року забезпечувалася інсулінами «Новорапід» на 95,4% та 
«Протафан НМ» на 74,5% від потреби, оскільки сума коштів, яка передбачена 
медичною субвенцією з державного бюджету на виконання централізованих 
заходів з лікування цукрового та нецукрового діабету, забезпечує потребу 
таких хворих лише на 65%. 

Вважаючи зазначену ситуацію неприпустимою, Уповноважений з прав 
людини звернулася до керівництва Міністерства охорони здоров’я України та 
Харківської обласної державної адміністрації з відповідними запитами. 
Провадження у справі триває. 

Про неналежне фінансування закупівлі препаратів для лікування 
гемофілії свідчить звернення подружжя Сергія та Наталії С. з Краснокутського 
району Харківської області, які оскаржили бездіяльність місцевого органу 
охорони здоров’я щодо незабезпечення права їхнього сина, Андрія, на 
безоплатне отримання рекомбінантним препаратом людського фактору 
згортання крові VIII (антигемофільним глобуліном). 

За запитом Уповноваженого з прав людини керівництвом Департаменту 
охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації надано 
інформацію про стан надання Андрію необхідної медичної допомоги та 
повідомлено про вжиті заходи, зокрема про те, що Андрія забезпечено 
необхідним антигемофільним фактором VIII. 

Ця ситуація засвідчила, що незважаючи на існування законодавчих 
гарантій забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян, які 
мають захворювання, перелік яких міститься у відповідній постанові Уряду, 
постає серйозне запитання, пов’язане з медичною етикою, щодо черговості 
лікування пацієнтів, адже через обмеженість фінансових ресурсів держава, на 
жаль, не може одночасно забезпечити ліками всіх хворих. 

 
Особлива увага Уповноваженого з прав людини у 2015 році 

приділялась також питанням недопущення звуження прав і обмеження 
законних інтересів осіб з інвалідністю на охорону здоров’я та 
реабілітацію. 

Серед них важливе місце посідають звернення до Уповноваженого з 
прав людини людей з інвалідністю з питання безкоштовного та пільгового 
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забезпечення їх лікарськими засобами. Незважаючи на те, що зазначене 
питання врегульоване постановою Кабінету Міністрів України від17.08.1998 р. 
№ 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань», звернення громадян 
підтверджують наявність проблем. 

Так, житель м. Чернігова Григорій С., який має статус людини з 
інвалідністю ІІІ групи та отримує соціальну допомогу, призначену замість 
пенсії, повідомив Уповноваженому, що він позбавлений такого права, 
незважаючи на те, що воно гарантовано положеннями статті 38 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

Заявник зазначив, що згідно з медичним висновком він потребує 
постійного амбулаторного лікування, для забезпечення якого витрачає майже 
1200 грн на місяць. Натомість місячний розмір соціальної допомоги, яку він 
отримує замість пенсії, становить 894 гривні. При цьому людині з інвалідністю 
було відмовлено в пільговому забезпеченні лікарськими засобами, оскільки 
переліком, затвердженим згаданою постановою Кабінету Міністрів України, до 
груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби 
відпускаються безоплатно, не віднесено осіб з інвалідністю, що отримують 
соціальну допомогу, призначену замість пенсії. 

 
Завдяки вжитим Уповноваженим з прав людини заходам Урядом 

України видано постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування 
безоплатного та пільгового за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань» від 13.10.2015 р. № 75, згідно з якою особи з інвалідністю, 
одержувачі державної соціальної допомоги отримали право на безоплатне 
забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування. 

Упродовж двох років триває також моніторинг Уповноваженого з прав 
людини з питань дотримання прав осіб, які хворіють на хронічну ниркову 
недостатність і потребують діалізу. 

Через обмеженість бюджетного фінансування для закупівлі витратних 
матеріалів для гемодіалізу, а також у зв’язку з невирішеністю питань лікування 
супутніх захворювань, пільгового отримання лікарських засобів та засобів 
реабілітації, санаторно-курортного лікування, питання отримання життєво 
необхідного лікування є проблемним у багатьох регіонах України. 

Так, у 2014-2015 роках тривало провадження за колективним 
зверненням жителів Тернопільської області щодо забезпечення прав людей з 
інвалідністю, хворих на хронічну ниркову недостатність, на життя і доступне 
та ефективне медичне обслуговування. 

У зверненні повідомлялося про те, що протягом останніх років в області 
спостерігається зростання кількості хворих з хронічною нирковою 
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недостатністю та наголошено на неможливості отримати вкрай необхідну їм 
замісну терапію на місці. Перебуваючи на межі життя і смерті, хворі змушені 3 
рази на тиждень добиратися до обласної лікарні м. Тернопіль для проведення 
процедур амбулаторного гемодіалізу, що пов’язано із додатковими 
фінансовими затратами та фізичними стражданнями. 

Незважаючи на те, що жителі Бучацького, Монастириського та 
Підгаєцького районів Тернопільської області, хворі на хронічну ниркову 
недостатність, неодноразово звертались до керівництва області щодо 
відкриття відділення амбулаторного гемодіалізу в м. Бучач, питання не 
вирішувалося. 

За зверненням Уповноваженого з прав людини керівництвом 
Тернопільської області було вжито відповідні заходи. Для облаштування й 
відкриття у м. Бучач філії відділення амбулаторного гемодіалізу комунального 
закладу «Тернопільська університетська клініка» рішенням Бучацької 
районної ради Тернопільській університетській клініці передано вільні 
приміщення Бучацької центральної районної комунальної лікарні. У 
зазначеному приміщенні за кошти району були проведені значні обсяги 
ремонтних робіт, придбано необхідне обладнання, підготовлено спеціалістів та 
12 жовтня 2015 року відділення почало функціонувати, а пацієнти отримати 
вкрай необхідну їм замісну терапію на місці. 

Уповноважений підтримує таку ініціативу та вважає, що зазначена 
практика заслуговує на поширення в інших регіонах України. Водночас, 
зважаючи на гостроту питання забезпечення належного лікування пацієнтів, 
хворих на хронічну ниркову недостатність, Уповноважений неодноразово 
вказувала на доцільність розроблення загальнодержавної програми, 
заходи якої мають передбачити забезпечення і дорослих хворих, і дітей 
гемодіалізними препаратами, а також препаратами для лікування 
ускладнень основного і супутнього захворювань. 

 
Системною протягом трьох років залишається проблема 

забезпечення прав на доступ до послуг охорони здоров’я стомованих 
хворих. 

У контексті порушених заявниками питань недотримання вимог 
законодавства в частині виконання програми реабілітації осіб з інвалідністю – 
стомованих хворих щодо забезпечення їх засобами догляду за стомою 
(калоприймачами) з 2013 року Уповноваженим з прав людини здійснюється 
моніторинг цієї проблеми. 

Відповідні запити Уповноваженого неодноразово направлялись до 
центральних і місцевих органів виконавчої влади. Крім того, на зволікання у 
вирішенні проблемних питань щодо забезпечення стомованих хворих засобами 
догляду за стомою Омбудсмен неодноразово звертала увагу у відповідних 
поданнях до Міністра охорони здоров’я України та Прем’єр-міністра України. 

Незважаючи на те, що проблемні питання забезпечення прав 
стомованих хворих відображено у Щорічних доповідях Уповноваженого 
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Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод 
людини  за 2013 і 2014 роки, врегулювати їх не вдалося і в минулому році. 

Так, провадженням Уповноваженого з прав людини за численними 
зверненнями громадян із Запорізької, Київської, Львівської областей та м. 
Києва встановлено, що через недостатність фінансування з місцевих бюджетів 
стомовані хворі на цей час або зовсім не забезпечуються засобами догляду та 
реабілітації (калоприймачами), або отримують їх лише частково, що 
унеможливлює адаптацію людей з інвалідністю до нового способу життя. 

Незважаючи на те, що відповідно до Порядку забезпечення інвалідів і 
дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1301 (далі – Порядок), саме 
територіальні органи управління охороною здоров’я повинні вживати 
відповідні заходи, спрямовані на забезпечення осіб з інвалідністю–стомованих 
хворих медичними засобами догляду та реабілітації, належний контроль не 
здійснюється, питання не вирішується. 

За запитом Уповноваженого з прав людини Міністерством охорони 
здоров’я України надано інформацію про вжиті заходи на виконання 
зазначеного Порядку. Так, з’ясовано, що зволікають із вирішенням цього 
питання у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, 
Чернігівській областях та м. Києві, в місцевих бюджетах яких на 2014 рік 
коштів на забезпечення людей з інвалідністю засобами догляду за стомою 
(колоприймачами) взагалі передбачено не було. 

Уповноважений з прав людини переконана, що основною причиною 
порушення прав цієї категорії хворих є недостатнє усвідомлення органами 
влади, органами місцевого самоврядування важливості цього питання, без 
якого повноцінне життя таких осіб з інвалідністю, у більшості випадків, 
неможливе. 

На сьогодні питання забезпечення стомованих хворих доступним 
медичним обслуговуванням, зокрема, засобами догляду за стомою 
(калоприймачами), знаходиться на постійному контролі Міністерства охорони 
здоров’я України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Одним із проблемних питань, з яким до Уповноваженого з прав 
людини звертаються особи з інвалідністю, залишається захист їх права 
на встановлення групи інвалідності. 

Так, за зверненням Лариси В., яка проживає у Донецькій області, було 
відкрито провадження Уповноваженого з прав людини у справі щодо 
забезпечення її права на встановлення групи інвалідності. 

У своєму зверненні заявниця зазначала, що встановлена їй медико-
соціальною експертною комісією друга група інвалідності не відповідала стану 
її здоров’я. Заявниця наполягала на повторному огляді і встановленні групи 
інвалідності відповідно до визначених діагнозів та медичних висновків. 
Численні звернення заявниці до органів охорони здоров’я Донецької області з 
порушеного питання залишалися без належного реагування. 
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Лише після втручання Уповноваженого з прав людини порушене 
заявницею питання було вирішено позитивно і за висновком медико-
соціальної експертної комісії заявниці змінено категорію інвалідності 
відповідно до стану її здоров’я. 

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини також 
надійшло звернення громадянина Б, який мешкає в місті Житомирі, щодо 
забезпечення права його дружини на об’єктивний розгляд питання 
встановлення їй групи інвалідності. Заявник зазначав, що протягом тривалого 
часу медико-соціальною експертною комісією не вирішувалося питання щодо 
встановлення групи інвалідності його дружині, хоча мало місце значне 
погіршення стану її здоров’я. З рішенням комісії він та його дружина були не 
згодні та наполягали на повторному огляді. Але, за твердженням заявника, 
працівники управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної 
адміністрації перешкоджали в реалізації цього права. 

Завдяки втручанню Уповноваженого з прав людини Житомирською 
обласною медико-соціальною експертною комісією № 1 у грудні 2015 року 
дружині громадянина Б. було встановлено групу інвалідності відповідно до 
стану її здоров’я терміном на два роки. 

 
Пропозиції: 
1. Прискорити затвердження Концепції та Національної стратегії 

реформування системи охорони здоров’я в Україні, розроблення яких 
передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. № 
847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони», а також детального плану їх 
практичної реалізації. 

2. Створити законодавчі та організаційні умови для впровадження 
загальнообов’язкового державного медичного соціального страхування 
населення. 

3. Під час реформування галузевих медичних закладів, що 
обслуговували залізничників, дотримуватись вимог чинного законодавства, 
забезпечити безперебійну роботу реорганізованих лікарень, вжити 
невідкладних заходів щодо виконання закладами охорони здоров’я ПАТ 
«Укрзалізниця» специфічних функцій для забезпечення медичних аспектів 
безпеки залізничних перевезень, зокрема, проведення всіх видів медичних 
оглядів працівників залізничного транспорту. 

4. Вжити організаційних заходів з метою забезпечення невиліковно 
хворих необхідними знеболюючими засобами та іншими видами медичної і 
соціальної допомоги, визначити шляхи розбудови системи паліативної та 
хоспісної допомоги, затвердивши відповідну стратегію та план заходів щодо її 
виконання, розробити національні стандарти такої допомоги, затвердити 
клінічні протоколи, методичні рекомендації та інструкції для фахівців, які 
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надають паліативну допомогу в закладах охорони здоров’я та соціального 
захисту населення й вдома. 

5. Вжити відповідні заходи щодо збільшення видатків на закупівлю 
лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для 
забезпечення профілактики і лікування хвороб, які є визначальними у 
формуванні загальної структури захворюваності та смертності населення 
України. 

6. Забезпечити вчасне проведення процедур державних закупівель 
лікарських засобів, зокрема і через міжнародні закупівельні організації, 
підвищити рівень прозорості та відкритості здійснення таких закупівель. 

7. Сприяти вирішенню проблеми забезпечення конституційних прав і 
державних гарантій осіб з рідкісними (орфанними) захворюваннями шляхом 
розроблення Національної програми, яка б передбачала вирішення питань 
діагностики, селективного скринінгу, надання медичної і медико-соціальної 
допомоги хворим, підготовки кваліфікованих фахівців з діагностики та 
лікування рідкісних захворювань. 

8. Забезпечити розроблення плану заходів стосовно приведення 
критеріїв встановлення інвалідності та порядку отримання реабілітаційних 
засобів і послуг людьми з інвалідністю у відповідність із Міжнародною 
класифікацією функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я. 

 
10.4. Стан забезпечення прав людини на безпечне для життя й 

здоров’я довкілля, доступні та якісні житлово-комунальні послуги 
 

У 2015 році моніторинг Уповноваженого з прав людини засвідчив 
системні проблеми й масові порушення конституційних прав людини на 
безпечне для життя й здоров’я довкілля, доступні та якісні житлово-
комунальні послуги, гарантовані статтями 42, 50 Конституції України. 

Численні порушення прав на безпечне для життя і здоров’я довкілля, 
санітарне благополуччя населення, безпечні та належні умови проживання, 
участь громадськості в процесі прийняття рішень, а також на доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, на доступні 
та якісні житлово-комунальні послуги, призвели до збільшення кількості 
звернень громадян до Уповноваженого з прав людини щодо зазначених 
питань. 

У зверненнях люди скаржаться на недотримання фізичними та 
юридичними особами законодавства у сферах забезпечення санітарного 
благополуччя населення та регулювання містобудівної діяльності, на факти 
неналежного реагування на порушення прав громадян в названих сферах 
органів Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державної 
екологічної інспекції України та Державної санітарно-епідеміологічної служби 
України, а також на незаконне знищення в межах населених пунктів зелених 
насаджень і паркових зон з метою їх забудови, неналежні умови проживання та 
неякісні житлово-комунальні послуги тощо. 
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Так, моніторинг Уповноваженого засвідчив, що відсутність належного 
контролю з боку державних органів за окремими видами діяльності та 
об’єктами, які становлять підвищену екологічну небезпеку призвела, зокрема, 
до сумнозвісних наслідків через потужний вибух та пожежу на нафтобазі 
«БРСМ-нафта» у с. Крячки Васильківського району Київської області. Ця 
трагедія сколихнула громадськість, а її наслідки для здоров’я місцевих 
мешканців важко і передбачити. Протягом восьми днів отруйний дим 
здіймався над селом та прилеглими районами, а нафтовий дощ зіпсував 
врожай та майно, отруїв землю. 

У результаті пожежі відбулося значне забруднення довкілля нафтою та 
продуктами її горіння. Разом із димовими газами в атмосферне повітря 
потрапили бензапірен, сірчистий і сірчаний ангідриди, оксид вуглецю (IV), 
оксиди азоту, газоподібні й тверді продукти неповного згоряння палива, 
сполуки ванадію, солі натрію та ін. 

За результатами лабораторних досліджень проб води, ґрунту та 
продуктів харчування, проведених експертами Української лабораторії якості і 
безпеки продукції АПК, було виявлено перевищення граничнодопустимих 
концентрацій бензапірену та поліароматичних вуглеводнів у 26 разів. 

Зазначена надзвичайна ситуація є, на думку Уповноваженого з прав 
людини, яскравим прикладом неприпустимості нехтування 
протипожежними та іншими правилами безпеки, а також необхідності 
відновлення з боку держави дієвого контролю за окремими видами 
діяльності та об’єктами, що становлять підвищену екологічну небезпеку. 

Не залишається поза увагою Уповноваженого з прав людини й 
проблема поводження з відходами. Значну потенційну загрозу становлять 
небезпечні відходи.  

Накопичення великої кількості безхазяйних відходів обумовлене, 
насамперед, тим, що місцеві державні адміністрації та органи місцевого 
самоврядування не забезпечують виконання вимог Закону України «Про 
відходи». Неналежним чином забезпечується розроблення та реалізація 
регіональних і місцевих програм поводження з відходами. За даними 
Держстату, в Україні щороку утворюється близько 350–400 млн. т. відходів, у 
тому числі близько 700 тис. т. відходів І – ІІІ класів небезпеки.   

У містах і селищах міського типу України щороку утворюються близько 
40 млн. м³ сміття ТПВ – твердих побутових відходів, які вивозяться на 770 
міських звалищ. Більшість з них заповнена на 90 % і не відповідає вимогам 
екологічної безпеки та запобіганню забруднення підземних вод і повітря. 

За умов відсутності системи збору і утилізації відходів у приватному 
секторі за рік утворюється близько 3-х тис. несанкціонованих звалищ. І лише 
2% побутових відходів знешкоджують на сміттєспалювальних заводах. 

На переважній частині (95 %) об’єктів розміщують як побутові, так і 
промислові відходи, а попередній відбір і сортування відходів здійснюють 
лише на деяких об’єктах. Низьким є рівень спеціалізації в розміщенні відходів. 
Відходи не сортують майже на жодному з об’єктів. 
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Одним з дієвих шляхів розв’язання проблеми поводження з відходами 
мала б бути демонополізація ринку послуг у сфері поводження з відходами. 
Цього ж висновку дійшли також учасники міжнародної конференції на тему: 
«Дорожня карта для України у сфері поводження з відходами та електронного 
врядування», яка пройшла 10-11 листопада 2015 року у місті Києві за участю 
представника Офісу Уповноваженого з прав людини.   

Для того, щоб поліпшити стан довкілля й розв’язати проблему 
неналежного поводження з відходами, Уповноважений з прав людини 
пропонує: 

 
- продовжити роботу над удосконаленням законодавства у сфері 

поводження з відходами; 
- створити ринок послуг у сфері поводження з відходами; 

– визначити єдиний центральний орган влади, на який покласти всі 
функції управління у сфері поводження з відходами; 

– створити державний кадастр відходів, що дасть можливість 
здійснити повну паспортизацію відходів та облік місць захоронення відходів; 

– розробити та прийняти програму розвитку ринку вторинних 
ресурсів, створення регіональних полігонів поводження з токсичними 
відходами; 

– заборонити розміщення промислових відходів у місцях захоронення 
комунальних відходів; 

– впровадити системи роздільного збору твердих побутових відходів 
та обов’язковість утилізації відходів; 

– сприяти залученню недержавних інвестицій та інших 
позабюджетних джерел фінансування у сферу поводження з відходами. 

Переконливим прикладом актуальності проблеми поводження з 
відходами, у тому числі особливо небезпечними, є провадження 
Уповноваженого з прав людини, відкрите за зверненням мешканців 
Прилуцького району Чернігівської області у справі про забезпечення права на 
безпечне для життя й здоров’я довкілля. 

На запит Уповноваженого з прав людини Прилуцька міжрайонна 
прокуратура Чернігівської області поінформувала про те, що за фактом 
здійснення підсипання ґрунтової дороги в межах населеного пункту с. Заїзд 
Прилуцького району відходами будівельних матеріалів колишнього складу 
міндобрив та отрутохімікатів у серпні 2015 року слідчим відділом Прилуцького 
відділу поліції ГУПН у Чернігівській області внесені відомості до Єдиного 
державного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією 
кримінального правопорушення за частиною другою статті 239 Кримінального 
кодексу України. 

У кримінальному провадженні допитано ряд свідків, за участю 
потерпілої особи вилучені зразки ґрунту, призначено судово-хімічну 
експертизу для встановлення наявності нітратів та ДДТ в ґрунті та 
будівельному смітті, їх концентрацію, призначено комісійну судово-медичну 
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експертизу для встановлення причинно-наслідкового зв’язку між настанням 
хвороби у потерпілої особи та діями осіб, які здійснювали підсипання ґрунтової 
дороги відходами будівельних матеріалів колишнього складу міндобрив та 
отрутохімікатів. 

Також за цим фактом державними інспекторами з охорони 
навколишнього природного середовища Чернігівської області проведено 
позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства, 
про що складено акт. За результатами перевірки було встановлено, що в межах 
зазначеного населеного пункту проведено підсипання ґрунтової дороги 
відходами будівельних матеріалів колишнього складу міндобрив та 
отрутохімікатів, що призвело до появи стійкого характерного запаху 
пестицидів, забруднення дороги загального користування та встановлено 
перевищення гранично допустимих норм концентрації вмісту сульфітів у 2-3 
рази. Особі, яка скоїла це правопорушення, винесено припис з вимогою 
здійснити заходи щодо ліквідації відходів та розраховано розмір збитків, 
завданих порушенням природоохоронного законодавства. Провадження у цій 
справі триває. 

 
Уповноважений з прав людини вважає за необхідне привернути 

особливу увагу і до проблеми забруднення атмосферного повітря, яка 
суттєво впливає на стан забезпечення прав людей на безпечне для 
життя й здоров’я довкілля. За даними державної статистичної звітності, 
основними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства переробної і 
добувної промисловості та підприємства електро– і теплоенергетики 
(відповідно 31 і 21 та 40 відсотків загального обсягу викидів забруднюючих 
речовин, що надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
забруднення). Викиди забруднюючих речовин пересувними джерелами 
становлять 39 відсотків загальної кількості викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. 

Загалом, на території України протягом 2015 року рівень забруднення 
атмосферного повітря характеризувався як високий. Моніторинг стану 
забруднення атмосферного повітря на мережі спостережень 
гідрометеорологічних організацій здійснювався у 53 містах України (у тому 
числі в усіх обласних центрах). Результати спостережень засвідчили, що 
високий рівень забруднення атмосферного повітря в містах пов’язаний із 
значними концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, бензапірену, 
фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих речовин. Як наслідок, зростає 
негативний вплив цих факторів на здоров’я населення. 

Крім того, за даними досліджень атмосферного повітря населених 
пунктів за санітарно-хімічними показниками, проведених у 2015 році органами 
санітарно-епідеміологічної служби України, у 6,5 тис. випадках виявлено 
відхилення від санітарних норм. 

Кризовий стан довкілля, на думку Уповноваженого з прав людини, 
вимагає невідкладного здійснення комплексу природоохоронних заходів, у 
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тому числі спрямованих на модернізацію промисловості з впровадженням 
ресурсо – та енергозберігаючих технологій, а також обов’язкового врахування 
думки громадськості під час прийняття екологічно важливих рішень, що 
відповідатиме основним положенням Орхуської конвенції про доступ до 
інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ратифікованої Верховною Радою 
України 06.07.1999 р. 

Підтвердженням цього висновку є звернення мешканців села Байбузи 
Черкаського району Черкаської області (понад 700 підписів) з проханням не 
допустити будівництво пташників дочірнім підприємством «Перемога Нова» в 
адміністративних межах Яснозірської сільської ради, яке, за твердженням 
громадян, неминуче призведе до погіршення екологічної ситуації та створить 
загрозу життю та здоров’ю мешканців прилеглих населених пунктів. 

Заявники повідомляють, що ДП «Перемога Нова» має намір спорудити 
пташники на ділянці землі площею близько 135 гектарів поблизу 
густонаселених сіл Яснозір’я, Байбузи, Мошни. На розширеній сесії 
Яснозірської сільської ради, що відбулася 29.12.2014 р., депутатами було 
прийнято рішення відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» про заборону будівництва пташників. 

Однак у зверненні зазначається, що громадські слухання з порушеного 
питання не проводилися, думка мешканців навколишніх сіл проти згаданого 
будівництва ігнорується ДП «Перемога Нова» та органами влади районного й 
обласного рівня, що є брутальним порушенням вимог низки законодавчих та 
підзаконних нормативних актів. 

Уповноважений з прав людини переконана, що основними 
проблемами, які обумовлюють незадовільний стан атмосферного 
повітря, є:  

–    невиконання підприємствами-забруднювачами у встановлені 
терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня; 

–             низькі темпи впровадження сучасних технологій очищення викидів; 
–        відсутність у національному законодавстві чітких та дієвих 

процедур й механізмів участі громадськості у процесах прийняття рішень з 
питань, що стосуються довкілля; 

–     відсутність санітарно-захисних зон між промисловими та 
житловими районами; 

–     недостатнє фінансування заходів зі скорочення викидів в атмосферне 
повітря на державному та місцевому рівнях; 

–      знищення зелених зон в межах населених пунктів; 
–    постійне збільшення кількості автомобілів. 
 
Не залишається поза увагою Уповноваженого з прав людини й 

проблема незаконної вирубки міських парків та скверів з метою 
подальшої їх забудови. 
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Однією з причин, на переконання Уповноваженого з прав людини, є брак 
базових нормативно-правових механізмів, перш за все, у сфері діяльності 
виконавчої влади та місцевого самоврядування. Переконливим прикладом 
зазначеного є прийняття Верховною Радою України Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. 

Цим Законом було істотно змінено процес оцінки впливу проектів на 
стан навколишнього середовища, у тому числі і порядок участі громадськості у 
прийнятті рішень, які можуть мати значний негативний екологічний вплив. 

Низка положень названого Закону унеможливлює виконання положень 
Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Зокрема, 
йдеться про те, що чинний Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» не містить правових процедур, які б дозволяли належним 
чином враховувати думку громадськості; орган охорони навколишнього 
природного середовища не бере жодної участі у процедурі оцінки впливу на 
навколишнє середовище тощо. 

Крім того, відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» громадським слуханням підлягають лише розроблені 
в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому 
рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, 
детальні плани територій. Проте, як відомо, деякі населені пункти до цього 
часу взагалі не мають генпланів, а вже затверджені генеральні плани 
забудови постійно коригуються місцевою владою без узгодження з 
громадськістю. 

Вочевидь, що такий стан речей у цій сфері призводить лише до 
знищення в населених пунктах зелених зон, а також до забудови дитячих 
майданчиків, скверів та парків відпочинку мешканців прилеглих житлових 
будинків. 

Після ухвалення Урядом постанови «Про внесення змін до Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 11 квітня 
2012 року № 349 комерційним забудовникам фактично дозволили діяти на 
власний розсуд. Крім того, відповідно до абзацу 4 пункту 2 Порядку виконання 
підготовчих робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
13.04.2011 року № 466, до підготовчих робіт відносяться роботи з видалення 
зелених насаджень, при цьому вони можуть виконуватись замовником за 
наявності лише зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних 
робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт. Тому думка громадськості 
майже ігнорується і не має важелів впливу. 

Підтвердженням цього негативного явища є звернення мешканців міста 
Волноваха Донецької області, в якому вони просили Уповноваженого 
заборонити будівництво індивідуальних гаражів під вікнами їхнього 
житлового будинку. 

Будівництво індивідуальних гаражів на прибудинковій території, за  
твердженням громадян, неминуче призведе до порушення їхніх прав на 
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санітарне благополуччя, безпечні та належні умови проживання. Люди не 
погоджуються з тим, що їхня прибудинкова територія передана іншим 
власникам всупереч вимогам «Проекту розподілу територій», який 
розробляється на основі плану детального планування та Генерального плану 
забудови населеного пункту. 

Для проведення такого будівництва здійснили вирубку дерев та зелених 
насаджень, а також знищили городи. За повідомленням заявників, нова 
забудова буде затуляти сонячне світло, порушувати спокій та створюватиме 
небезпеку життю мешканців, оскільки у гаражах власники зберігатимуть 
паливно-мастильні матеріали поруч із системою газопостачання. 

Уповноважений з прав людини вимушена констатувати, що подібні 
випадки не є поодинокими і за кожним таким порушенням здійснюється 
відповідне реагування. 

Сучасне життя неможливо уявити без води, тепла, електрики. Тому є 
безперечним те, що держава повинна забезпечити населенню гідні умови для 
життя і розвитку. Проте існуюча практика формування цін і тарифів у 
житлово-комунальній сфері продовжує порушувати права людини, 
закріплені як Конституцією України, законами України, так і нормами 
міжнародного права. Механізм ціноутворення, впроваджений у житлово-
комунальній сфері, призвів до того, що ціни і тарифи у житлово-комунальній 
сфері стали непосильним тягарем для населення. Особливо у скрутному 
становищі опинились найбільш вразливі верстви населення: пенсіонери, 
інваліди, багатодітні сім’ї, матері-одиначки. Постійне підвищення цін на 
енергоносії, різке зростання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги 
свідчить про те, що влада й надалі продовжує перекладати тягар суспільно-
економічних проблем на громадян. Як наслідок, це призводить до подальшого 
зубожіння населення. 

Так, зокрема, у 2015 році двічі підвищено ціни на електроенергію для 
населення, що становить – 44 %, тобто до 45,6 коп./кВ-год за умов місячного 
споживання до 100 кВ-год та на 75 %, тобто до 78,9 коп./кВ-год за умов 
місячного споживання від 100 до 600 кВ-год. Тарифи для населення на 
електроенергію за два роки піднімуться в 3,5 рази. До весни 2017 року 
середньозважений рівень тарифу для громадян досягне позначки в 122,83 
коп./кВ-год. 

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і 
комунальних послуг, підвищила з 1 квітня 2015 року мінімальний тариф на газ 
для населення в 3,3 рази – до 3 600 грн. за 1000 м³ палива при споживанні до 
200 м³ газу, а при споживанні понад 200 м³ – у 4,5 рази (до 7200 грн. за 1000 
м³), і це при тому, що керівництво Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України ще у квітні 2015 року запевнило громадян, що 
собівартість природного газу власного видобутку становить 510 грн. за 1000м³ 
газу. Крім того, без жодних пояснень та обґрунтувань зменшено ліміти 
споживання електрики, а також скасовано поділ споживачів на тих, чиї 
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квартири оснащені електричними плитами, і тих, у кого плити газові, що 
поставило громадян в нерівні умови. 

Що стосується теплової енергії, то з 1 квітня 2015 року відбулося 
підвищення цін для населення на 80 %, тобто до 537,2 грн./1 Гкал без ПДВ. 

Аргумент Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, щодо того, що у порівнянні з 
тарифами держав Європейського Союзу українці сплачують за електрику та 
інші енергоносії менше, є, на думку Уповноваженого з прав людини, 
безпідставним. Такі порівняння можна робити лише у співставленні з 
доходами домогосподарства і вартістю продуктового кошика. В Європі сім’я, 
яка витрачає більше 10 % свого сукупного доходу на харчові продукти, 
вважається бідною. А в Україні майже 90 % населення витрачають понад 
половину доходів на продукти харчування. Тому такі порівняння є абсолютно 
некоректними. 

Отже, встановлення розміру цін/тарифів на житлово-комунальні 
послуги має бути, на переконання Уповноваженого з прав людини, певним 
соціально-економічним компромісом, адже споживачі зазначених послуг, як 
свідчать останні статистичні дані, неспроможні їх сплачувати в повному обсязі. 

Так, за даними Державного комітету статистики України, у 2013 році 
платежі сплачували 99 % населення, а у 2015 р. – 95 %. З огляду на кризове 
становище в Україні існує ймовірність того, що рівень несплати за житлово-
комунальні послуги може суттєво зрости. Сума заборгованості населення з 
оплати житлово-комунальних послуг становила у 2015 році близько 9 млрд 
грн, що свідчить про порушення соціально-економічного компромісу та 
нехтування принципами державного регулювання цін і тарифів на житлово-
комунальні послуги, передбаченими статтею 30 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», серед яких найбільш важливими є доступність житлово-
комунальних послуг для всіх споживачів, відповідність оплати послуг їх 
наявності, кількості та якості, а також відкритість, доступність та прозорість 
структури цін/тарифів для суспільства. 

З метою захисту прав людини на доступні та якісні житлово-комунальні 
послуги, зокрема послуги з газопостачання, Уповноважений з прав людини 
неодноразово зверталася до державного регулятора – Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП), проте, на жаль, переконливих підстав щодо необхідності 
підвищення ціни на газ для населення у 3,3 раза при споживанні газу до 200 м³ 
та у 4,5 раза при споживанні понад 200 м³ Комісією так і не доведено. 

Уповноважений з прав людини переконана, що в сучасних умовах, 
коли рівень бідності населення України, за оцінками експертів, 
становить близько 40 %, а довіра до політики держави у сфері 
ціноутворення на житлово-комунальні послуги відсутня, необхідно: 

–     здійснити ретельну перевірку рішень про підвищення тарифів на 
житлово-комунальні послуги та їх відповідності вимогам Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги»; 
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–     створити прозорий та зрозумілий механізм утворення тарифів на 
житлово-комунальні послуги, в яких кожна складова не викликала б сумнівів; 

– забезпечити ефективний контроль держави, зокрема 
Антимонопольного комітету України, за діяльністю природних монополій, які 
надають населенню житлово-комунальні послуги, з метою унеможливлення 
зловживання монопольним становищем; 

–      удосконалення законодавства у сфері функціонування ринку 
природного газу, електричної та теплової енергії з метою створення 
об’єктивних умов для зниження тарифів та завоювання учасниками ринку 
(виробниками послуг) більшої частини ринку;    

–    вживати заходів щодо підвищення доходів населення, які мають 
випереджати зростання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. 

Крім того, залишаються актуальними питання вдосконалення 
законодавчої бази щодо реформування житлово-комунального господарства, 
прийняття Житлового кодексу України, Державної програми модернізації 
ліфтового господарства, диференційних підходів до встановлення адекватної 
відповідальності та збільшення розміру адміністративних штрафів за 
порушення вимог містобудівного законодавства, прав громадян на безпечні 
умови проживання і громадську безпеку. 

 
 

10.5. Стан додержання окремих майнових та житлових прав людини 
 
У 2015 році до Омбудсмена надійшло майже 2,8 тис. повідомлень (що 

втричі більше ніж у 2014 році), у тому числі колективних, про порушення 
житлових, майнових та земельних прав громадян. 

Фінансова криза в державі, втрата контролю над певними територіями, 
військові дії на сході країни, економічна нестабільність призвели до 
знецінення національної валюти, яка у 2015 році значно девальвувала по 
відношенню до іноземної. У зв’язку з цим життєвий рівень населення істотно 
зменшився. Доходи громадян у національній валюті впали, а деякі громадяни у 
зв’язку із значним скороченням робочих місць і зовсім лишилися засобів для 
існування. 

Моніторинг Уповноваженого засвідчив, що однією з гострих соціально-
економічних проблем на сьогодні є неспроможність громадян вчасно та 
належно виконувати взяті на себе зобов’язання за отриманими іпотечними 
житловими кредитами в іноземній валюті (доларах США, євро тощо). 

Значна частина валютних кредитів була отримана громадянами ще в 
2005 – 2008 роках, коли банки, не враховуючи валютних ризиків, активно 
пропонували громадянами валютні кредити, а громадяни із задоволенням 
брали такі кредити в іноземній валюті, адже їх відсоткова ставка була значна 
меншою від кредитів у гривні. 
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Але зазначені вище обставини створили реальну проблему для десятків 
тисяч добросовісних позичальників виконувати свої зобов’язання перед 
банківськими установами. 

Адже сьогодні навіть продаж закладного житла, ціна на яке на ринку 
держави значно знизилась у порівнянні з цінами, що існували на час взяття 
громадянами валютних кредитів, не дозволить громадянам погасити їхні 
борги за такими кредитами. 

У зв’язку з цим, з метою необхідності вжиття оперативних заходів, 
спрямованих на захист прав та інтересів громадян – споживачів фінансових 
послуг, мінімізацію негативних наслідків девальвації національної валюти та 
падіння рівня доходів громадян України, зменшення соціальної напруги, до 
Верховної Ради України ще наприкінці 2014 року було подано низку 
законопроектів. 

Протягом 2015 року на розгляд парламенту також було внесено 
законопроекти, спрямовані на врегулювання окресленої проблеми, однак 
комплексне врегулювання питання погашення заборгованості громадян перед 
банками за валютними кредитами на сьогодні відсутнє. Через пасивну 
політику держави у цій сфері громадяни змушені самостійно вирішувати свої 
проблеми з банками щодо зменшення та реструктуризації нарахованого за 
валютним кредитом боргу, який постійно змінюється у зв’язку з коливанням 
курсу гривні по відношенню до іноземної валюти. 

Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, 
наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» також не вирішує 
проблему громадян з погашенням валютних кредитів, а лише відкладає її 
вирішення на невизначений час шляхом введення тимчасової заборони на 
примусову реалізацію предмета іпотеки за валютними договорами. 

 
У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини наголошує на 

необхідності вжиття державою невідкладних дієвих заходів, спрямованих 
на більш ефективне правове врегулювання вирішення проблеми 
іпотечних кредитів в іноземній валюті. Це дозволить зменшити соціальну 
напругу, яка склалася через зубожіння населення і нездатність громадян 
через об’єктивні причини вчасно сплачувати кошти за кредитами в 
іноземній валюті. 

 
Результати моніторингу Уповноваженого з прав людини та звернення 

громадян свідчать, що складна економічна ситуація в державі, військовий 
конфлікт на Донбасі, що призвів до руйнації житла тисяч сімей і масового 
процесу переселення громадян зі сходу країни та Криму, поставили перед 
державою надскладні проблеми, розв’язання яких потребувало вжиття 
невідкладних заходів законодавчого та організаційного характеру в умовах 
труднощів з бюджетним фінансуванням та визначення стратегії подальшого 
розвитку сфери житлового будівництва на середньо– та довгострокову 
перспективу з урахуванням планів регіонального розвитку економіки. 
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Забезпеченість житлом великою мірою визначає рівень життя 
населення, інтенсивність процесів міграції, депопуляцію населення та якість 
людських ресурсів у цілому. За умови низької платоспроможності більше 80 % 
населення України не можуть самостійно забезпечити себе власним житлом. 

Особливу увагу привертає проблема, пов’язана із порушенням прав 
соціально незахищених верств населення, пільговиків на отримання 
безкоштовного житла, що гарантовано Конституцією України та Житловим 
кодексом Української РСР. Це відбувається через зменшення обсягу 
державного фінансування житлового будівництва. 

Слід зазначити, що Омбудсменом постійно і в попередніх щорічних 
доповідях порушувалось питання вкрай низького рівня забезпечення 
державою соціальним житлом громадян, які перебувають на 
квартирному обліку та потребують невідкладного поліпшення своїх 
житлових умов. 

Наведена нижче таблиця статистичної інформації свідчить про щорічне 
зменшення кількості наданого житла громадянам, які його потребують. 

 
 
 
 

Житловий фонд України 
Таблиця з офіційного Інтернет-сайта Держстату України 

  Увесь 
житловий 

фонд, 
загальної 

площі, млн.м2 

У середньому 
на одного 
жителя, м2 

Кількість квартир, усього, тис. Кількість 
сімей та 

одинаків, 
які 

перебували 
на 

квартирном
у обліку на 

кінець року, 
тис. 

Кількість 
сімей та 

одинаків, 
які 

одержали 
житло 

протягом 
року, тис. 

всього з них: 

1– 
кімнат-

них 

2-кімна-
тних 

3-кімна-
тних 

4– і більше 
кімнатних 

1990 922,1 17,8 17656 х х х х 2638 235 

1991 932,7 18,0 17827 х х х х 2728 179 

1992 944,7 18,2 17947 х х х х 2696 166 

1993 960,6 18,5 17978 х х х х 2636 144 

1994 962,9 18,7 18021 х х х х 2578 104 

1995 978,3 19,2 18303 3557 6766 6199 1781 2411 82 

1996 995,2 19,7 18565 3633 6930 6190 1812 2297 56 

1997 1002,6 20,0 18784 3662 7010 6262 1850 2164 47 

1998 1008,4 20,2 18858 3675 7027 6278 1878 2029 37 

1999 Х х х х х х х Х х 

2000 1015,0 20,7 18921 3677 7046 6299 1899 1765 32 
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2001 1026,11 21,0 18960 3676 7063 6301 1920 1624 29 

2002 1031,7 21,3 19023 3692 7098 6303 1930 1533 25 

2003 1035,7 21,6 19049 3702 7106 6303 1938 1460 25 

2004 1040,02 21,8 19075 3699 7118 6308 1950 1414 23 

2005 1046,42 22,0 191322 3697 7132 6331 1967 1323 20 

2006 1049,22 22,2 191072 3688 7112 6313 1987 1300 20 

2007 1057,62 22,5 191832 3693 7127 6339 2006 1252 17 

2008 1066,62 22,8 192552 3705 7145 6352 2025 1216 17 

2009 1072,22 23,0 192882 3709 7154 6358 2039 1174 11 

2010 1079,52 23,3 193222 3719 7156 6355 2054 1139 11 

2011 1086,02 23,5 193272 3722 7156 6340 2072 1084 7 

2012 1094,22 23,7 193702 3740 7165 6350 2085 1022 7 

2013 1096,62 23,8 193682 3731 7151 6332 2090 808 6 

2014 966,12 … 167852 3248 6138 5489 1894 657 3 
  
1) Починаючи з 2001 року загальна площа визначається з урахуванням літніх приміщень із 

встановленими знижувальними коефіцієнтами. 
2) До загальної площі житлового фонду та кількості квартир включено дані підприємств-

банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність. 
3) Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 

Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській 
областях. 

 
На жаль, у 2015 році тенденція із зменшенням фактів надання 

соціального житла залишилась, а рівень забезпеченості громадян житлом 
залишається на вкрай низькому рівні. 

Так, протягом 2015 року до Омбудсмена надходили численні звернення 
громадян пенсійного віку, які були взяті на квартирний облік ще 70-80 роках 
минулого століття. Проте, з того часу минуло мінімум 30 років, а житла від 
держави вони так і не отримали та вже втратили будь-яку надію його 
отримати при житті. На всі свої звернення до органів влади, на які відповідно 
до законодавства покладений обов’язок розподіляти та надавати житло, вони 
вже багато років отримують одну і ту ж відповідь: «житла немає, будівництво 
не ведеться, житло надається в порядку черговості, чекайте». 

І якщо держава не почне здійснювати реальні заходи, спрямовані на 
збільшення кількості введених в експлуатацію метрів квадратних соціального 
житла, через декілька років рівень забезпеченості громадян державним 
житлом може дорівнювати нулю. 

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини, як і в попередніх 
щорічних доповідях, наголошує на таких проблемних питаннях у 
житловій сфері, як: 
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– відсутність фінансування з державного бюджету України 
Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність 
територіальних громад на 2012 – 2015 роки, що не забезпечило реалізацію 
Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків»; 

– відсутність дієвих заходів у розв’язанні проблем житлового 
забезпечення навіть тих громадян, які мають право на першочергове його 
отримання за рахунок держави (інваліди війни та Чорнобиля, ветерани праці 
та військової служби, одинокі матері та багатодітні родини, особи з числа 
дітей-сиріт, інші пільгові категорії населення); 

– відсутність стратегії розв’язання житлової проблеми молоді шляхом 
створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва; 
необхідність вдосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій 
основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування. 

Однак жодна з цих проблем у 2015 році не рушила з місця в напрямку її 
розв’язання. 

На думку Уповноваженого з прав людини, з метою подолання 
житлової кризи та вжиття заходів щодо доступності житла для 
переважної частини населення країни нагальним є розвиток 
різноманітних схем фінансування будівництва за рахунок бюджетного 
фінансування і придбання готового житла та забезпечення умов, за яких 
ці схеми працюватимуть найефективніше. 

Активізація житлового будівництва і вирішення житлової проблеми в 
Україні вимагає забезпечення послідовності державної політики у цій сфері, 
безумовного виконання програмованих заходів та стабільного фінансування. 
Лише за цих умов програми державної підтримки житлового будівництва 
матимуть реальний, а не декларативний характер, а їх реалізація сприятиме 
підвищенню кількісних і якісних показників задоволення житлових інтересів 
громадян. 

Омбудсмен наголошує, впровадження державної підтримки 
житлового будівництва із визначенням реального механізму та джерел 
фінансування сприятиме не тільки поліпшенню житлових умов громадян, 
але й стимулюватиме розвиток економіки, зокрема будівельної галузі, 
збереже робочі місця у цій сфері економіки, поліпшить стан надходження 
коштів до державного бюджету. 

Моніторинг Уповноваженого з прав людини, який постійно здійснюється 
у сфері житлових прав громадян, у 2015 році виявив ще одну проблему у сфері 
забезпечення громадян житлом. Як відомо, згідно із законодавством України 
однією з обов’язкових умов поліпшення житлових умов (отримання житлового 
приміщення) є перебування громадян на квартирному обліку. 

Однак у законодавстві, що регулює питання постановки на квартирний 
облік, було виявлено суттєві прогалини. 

Результати проваджень за зверненнями бездомних громадян, які 
надходили до Уповноваженого з прав людини протягом останніх років, 
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засвідчили, що в державі існує проблема із взяттям бездомних громадян на 
соціальний квартирний облік, розв’язання якої можливо лише шляхом 
внесення відповідних змін до нормативно-правових актів. 

Так, мешканці закладів соціального захисту для бездомних осіб 
відповідно до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» 
мають право у взятті їх на соціальний квартирний облік. 

Водночас пунктом 2 Порядку взяття громадян на соціальний 
квартирний облік, їх перебування на такому обліку, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 (в редакції, що діяла 
до 1 квітня 2015 року), було встановлено, що до заяви про взяття громадянина 
на соціальний квартирний облік додаються такі документи, як, зокрема, 
довідка про місце проживання та склад сім’ї за встановленою формою. 

Проте типовими положеннями про заклади соціального захисту для 
бездомних, затвердженими наказами Міністерства соціальної політики 
України, не було передбачено видачу такими закладами довідок про місце 
проживання та склад сім’ї. 

У зв’язку з цим органи місцевого самоврядування, які ведуть 
квартирний облік, відмовляли бездомним громадянам на підставі подання 
ними неповного переліку документів для взяття на соціальний квартирний 
облік. 

З приводу існуючої проблеми, яка потребувала вирішення шляхом 
внесення відповідних змін до законодавства, Омбудсмен поінформувала 
Міністерство соціальної політики України, основним завданням якого є, 
зокрема, формування та реалізація державної політики у сфері надання 
соціальних послуг бездомним особам. 

Протягом 2014 – 2015 років перебування на контролі Уповноваженого 
зазначеного питання до Міністерства соціальної політики України 
неодноразово направлялись відповідні запити щодо вжиття заходів, 
спрямованих на законодавче розв’язання проблеми взяття бездомних 
громадян на соціальний квартирний облік. 

Результатом такої уваги до окресленої проблеми, згідно з інформацією, 
наданою Міністерством соціальної політики України, стало внесення змін до 
Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на 
такому обліку та зняття з нього. Таким чином, за результатами провадження 
Уповноваженого питання взяття на соціальний квартирний облік бездомних 
осіб на сьогодні законодавчо врегульовано. Відтепер бездомні особи замість 
довідки про місце проживання та склад сім’ї повинні подавати лише довідку 
про свою реєстрацію в закладах соціального захисту для бездомних осіб, яку ці 
заклади і видають.  

Невтішною залишилася і у 2015 році ситуація із забезпеченням 
земельних прав громадян України. Так, у минулому році кількість звернень 
громадян до Омбудсмена про порушення їхніх земельних прав становила 12,7 
% загальної кількості звернень про порушення економічних прав людини. 
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Порушена в Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і 
громадянина в Україні за 2014 рік проблема відсутності прозорого механізму 
реалізації права громадян на землю, зокрема, для будівництва житла та його 
обслуговування, а також для ведення особистого селянського господарства, 
залишилась невирішеною і у 2015 році. 

Актуальною залишається в державі і проблема забезпечення прав 
громадян на отримання у власність або користування земельних ділянок. 

На сьогодні майже всі органи виконавчої влади або органи місцевого 
самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених Земельним 
кодексом України, передають у власність або користування такі земельні 
ділянки, не вживають заходи, спрямовані, зокрема, на забезпечення прав 
громадян на вільний доступ до інформації про вільні земельні ділянки, які їм 
можуть бути передані у власність або в користування. 

Крім того, майже половина звернень громадян про порушення 
земельних прав, які надходили до Уповноваженого з прав людини в 2015 році, 
стосувалася бездіяльності посадових осіб територіальних органів 
Держгеокадастру, які порушували встановлені Земельним кодексом України 
строки розгляду заяв про: 

– надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність або користування; 

– погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність або користування. 

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини в черговий раз 
наголошує на необхідності якнайшвидшого внесення відповідних змін до 
земельного законодавства для забезпечення державою прозорих 
механізмів реалізації конституційного права громадян на землю, 
встановлення відповідальності за порушення строків розгляду заяв про 
надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, а також заяв про погодження таких проектів, що, в 
свою чергу, сприятиме забезпеченню передбачених законом прав 
громадян на отримання земельних ділянок у власність або користування. 
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РОЗДІЛ 11. ДОТРИМАННЯ РІВНИХ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І 
ЧОЛОВІКІВ 

 
11.1. Дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

під час місцевих виборів 2015 року в Україні 
Приєднавшись до Декларації тисячоліття у вересні 2000 року, Україна 

взяла на себе зобов’язання до 2015 року забезпечити ґендерне співвідношення 
на рівні не менше 30 відсотків до 70 відсотків тієї чи іншої статі в 
представницьких органах влади. 

25 жовтня 2015 року в Україні пройшли місцеві вибори. Фактично це був 
останній шанс виконати поставлене завдання в рамках Цілей Розвитку 
Тисячоліття. 

Закон України «Про місцеві вибори» №595-VIII, прийнятий 14 липня 
2015 року, передбачає, що представництво осіб однієї статі у виборчих списках 
кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має 
становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому 
списку (частина третя статті 4). 

 При цьому будь-яких санкцій для партії за недотримання 30 відсоткової 
ґендерної квоти у виборчому списку кандидатів у депутати місцевих рад у 
багатомандатних виборчих округах, Законом не передбачено. Наприклад, 
частиною першою статті 46 Закону визначається перелік підстав для відмови в 
реєстрації кандидатів, до якого прямо не включено випадки недотримання 
партіями 30 відсоткової ґендерної квоти. Це дає підстави стверджувати про 
неімперативний характер ґендерної квоти. 

 Як свідчать результати Звіту «Ґендерний моніторинг та сприяння 
фактичній ґендерній рівності на місцевих виборах 2015 року в Україні», 
проведеного Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців 
України», формуючи виборчі списки кандидатів у депутати, партії здебільшого 
дотримувалися 30 відсоткової ґендерної квоти. Рівень представництва жінок у 
списках до міських рад у середньому дорівнював 32,1%, а до обласних рад – 
29,8%  

 Представництво жінок, чоловіків у списках кандидатів до обласних, міських 
рад. 
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Втім, з огляду на результати місцевих виборів помітного прогресу не 
відбулося в кількісному представництві жінок серед депутатів обласних, 
міських та районних рад  

 
Представництво жінок у радах усіх рівнів у динаміці 2010 та 2015 років. 
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Нещодавні результати загальнонаціонального опитування проведеного 

Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»61 засвідчили, що в 
суспільстві немає єдності в питанні рівня участі жінок у політиці: 37% 
опитаних вважають, що жінки представлені у цих сферах достатньо, 33% – 
недостатньо, а 30% певної думки з цього питання не мають. 

Водночас у рамках опитування визначено, що основними факторами, які 
заважають жінкам брати активнішу участь у політичному житті, залишається 
традиційний соціальний уклад (27,5%) та небажання самих жінок (27%). Інші 
чинники, на думку населення, мають менший вплив: завантаженість домашнім 
господарством (20%), нетолерантне ставлення суспільства (14%), 
недосконалість українського законодавства (12%). При чому більшість жінок 
(29%) бачать основну заваду саме у традиційному соціальному укладі. 

З метою удосконалення законодавства про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків Комітетом Верховної Ради України з прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин у вересні 2015 року 
створено робочу групу, до складу якої ввійшов Представник Уповноваженого. 
Зокрема, робочою групою здійснюється напрацювання змін та доповнень до 
Законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори» в 
частині забезпечення ґендерної рівності у виборчому процесі. 

Окремо треба відзначити, що 8 жовтня 2015 року до Закону України 
«Про політичні партії України» внесено зміни, згідно яких передбачається 
розподіл 10% щорічного обсягу державного фінансування політичних партій 
між партіями, кількість народних депутатів від яких однієї статі не перевищує 
двох третин від загальної кількості обраних від відповідної партії депутатів. 
Зазначені зміни, на думку Уповноваженого з прав людини, є позитивним 

                                           
61 Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» 
спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» у 2015 році на замовлення Міжнародного центру 
перспективних досліджень. 
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кроком у напрямку забезпечення належного представництва жінок у складі 
Парламенту України. 

Також Уповноважений з прав людини вважає, що у випадку 
впровадження фінансування партій з місцевих бюджетів доцільним є розгляд 
впровадження подібного фінансового стимулу для забезпечення 
збалансованого представництва жінок і чоловіків й у місцевих радах. 

Актуальним залишається запровадження програм і заходів спрямованих 
на розвиток ґендерної чутливості партій, прихильності до питань 
забезпечення ґендерної рівності, посилення інформаційних кампаній, 
спрямованих на подолання у суспільстві ґендерних стереотипів та 
усвідомлення жіночої політичної участі. 

 
11.2. Забезпечення жінкам і чоловікам можливості суміщати 

трудову діяльність із сімейними обов’язками 
 Серед позитивних зрушень, які відбулися у 2015 році, в напрямку 

забезпечення чоловікам можливості суміщати трудову діяльність із сімейними 
обов’язками слід виокремити внесення змін до Кодексу законів про працю 
України та Закону України «Про відпустки», згідно яких щорічно додаткова 
оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування 
святкових і неробочих днів надається жінці, яка працює і має двох або більше 
дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері 
інваліда з дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або 
інваліда з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у тому 
числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також 
особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А І групи.  
Але слід зауважити, що батько дитини може реалізувати своє право на 
використання щорічної додаткової оплачуваної відпустки за умови, якщо у 
дитини відсутня матір або у разі її тривалого лікування.  

 
У цьому контексті варто нагадати, що в доповіді Уповноваженого з прав 

людини за 2013 рік наголошувалося, що права чоловіків, які працюють і мають 
двох або більше дітей віком до 15 років, дитину-інваліда або виховують дитину 
без матері, в положеннях Кодексу законів про працю України залишилися 
неврахованими. Такий підхід є дискримінацією по відношенню до чоловіків, які 
мають сімейні обов’язки, обов’язки щодо утримання дітей, їх виховання на 
рівні з жінками, а також таким такий підхід суперечить  положенням Конвенції 
Міжнародної організації праці №156 про рівне ставлення й рівні можливості 
для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками. 

 
Досі положення Кодексу законів про працю України передбачають 

надання додаткових прав та гарантій лише для працюючих жінок, які мають 
дітей. Це стосується тимчасового переведення на іншу роботу, не обумовлену 
трудовим договором; скороченої тривалості робочого часу; встановлення 
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неповного робочого дня або неповного робочого тижня; гарантії при 
прийнятті на роботу і заборона звільнення з роботи. 

 
Вкотре Уповноважений з прав людини наголошує на тому, що трудове 

законодавство має враховувати сімейні обов’язки не тільки жінки, а й чоловіка 
– батька дитини. 

 
Зазначена позиція Уповноваженого була врахована при напрацюванні 

Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період 
до 2020 року (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2015 року № 1393-р). Як наслідок, у розділі «Забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства» 
передбачено внесення до трудового законодавства змін щодо надання 
додаткових гарантій для працюючих чоловіків, які мають дітей віком до 15 
років або дитину-інваліда. 

 
11.3. Захист жінок, чоловіків від насильства в сім’ї 

 
Через актуальність для багатьох українських сімей та вплив на права 

людини Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 
продовжувався моніторинг змін до національного законодавства та 
ефективності механізмів реагування на випадки насильства в сім’ї. 

Упродовж 2015 року аналіз ситуації щодо порушення прав у зв’язку із 
насильством в сім’ї здійснювався з урахуванням статистичних даних та 
звернень громадян, що надходили до Уповноваженого з прав людини. 

За відомчою статистикою Міністерства соціальної політики України, 
упродовж 2015 року зареєстровано 103 тисячі 101 звернення щодо насильства 
в сім’ї, що на 16 тисяч 876 звернень менше, у порівнянні з 2014 роком. Але 
навряд чи зменшення кількості зареєстрованих випадків насильства в сім’ї 
можна розглядати як індикатор покращення ситуації, особливо в умовах 
збройного конфлікту, який триває на Сході України. 

Кількість звернень щодо випадків насильства в сім’ї 
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У порівнянні із попередніми роками стан справ у сфері попередження 

насильства в сім’ї докорінно не змінився. Аналіз звернень, які надходили 
упродовж року на адресу Уповноваженого з прав людини, засвідчують, що 
основною проблемою у сфері попередження насильства в сім’ї досі 
залишається відсутність взаємодії між представниками структурного 
підрозділу, відповідального за реалізацію державної політики щодо 
попередження насильства в сім’ї, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та уповноважених підрозділів органів Національної поліції у випадку 
виявлення факту насильства в сім’ї. 

Так, Уповноваженим з прав людини було відкрито провадження за 
зверненням Ольги Н. із Одеської області. Заявниця повідомляла, що потерпала 
від психологічного насильства в сім’ї з боку брата Миколи К. Окрім цього, 
Миколою К. було здійснено крадіжку особистих речей та грошових коштів 
заявниці. Звернення до правоохоронних органів не мінімізували причини 
насильства в сім’ї та його наслідки. 

Після втручання Уповноваженого з прав людини слідчим відділом 
Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області відкрито кримінальне 
провадження з правовою кваліфікацією, передбаченою частиною третьою 
статті 185 Кримінального кодексу України. Миколу К. Біляївським РВ ГУМВС 
України в Одеській області взято на профілактичний облік та проведено з ним 
профілактичну роботу. 

Ользі Н. запропонована психологічна, соціально-економічна, 
інформаційна та юридична допомога Біляївського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Крім того, Головним управлінням МВС України в Одеській області 
надано доручення Біляївському РВ ГУМВС України в Одеській області посилити 
профілактичну роботу з усіма сім’ями, члени яких перебувають на 
профілактичному обліку з підстав вчинення насильства в сім’ї. 

Також для забезпечення своєчасного надання соціальних послуг особам, 
які постраждали від насильства в сім’ї, Секретаріатом Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини скеровано лист до Одеського обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для вжиття заходів щодо 
посилення в Одеській області взаємодії у випадку виявлення факту насильства 
між представниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 
органів внутрішніх справ в Одеській області. 

Окрему увагу в рамках начальних семінарів, проведених Секретаріатом 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з 
Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні для членів міжвідомчих 
рад з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми в Хмельницькій, Черкаській, 
Полтавській областях, приділено питанню взаємодії між суб’єктами, які 
здійснюють заходи в сфері попередження насильства в сім’ї. 
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Під час вивчення матеріалів звернень з’ясовано, що нерідко особа, яка 
постраждала від фізичного, економічного насильства в сім’ї, потребує 
кваліфікованих правових послуг, наприклад складення документів 
процесуального характеру, здійснення представництва інтересів в судах, 
органах державної влади, місцевого самоврядування. Не завжди центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді можуть забезпечити надання 
юридичної допомоги жертвам насильства в сім’ї. 

На сьогодні відповідно до Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу у 
випадку насильства в сім’ї є лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами 
такого насильства. Включення до цього переліку й жінок, чоловіків - жертв 
насильства в сім’ї, на думку Уповноваженого з прав людини, забезпечить їх 
доступ до кваліфікованої правової допомоги. 

Окрему увагу заслуговує проблема збору даних про випадки насильства 
в сім’ї. З моменту прийняття у 2001 році Закону України «Про попередження 
насильства в сім’ї» до цього часу єдина система збору, обробки даних про 
випадки насильства в сім’ї не створена. 

Збір даних про випадки насильства в сім’ї здійснюється згідно додатку 1 
«Інформація про здійснення заходів щодо попередження насильства в сім’ї» 
Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за 
реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у 
справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 
відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 
попередження насильства в сім’ї затвердженої наказом Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 
07.09.2009 № 3131/389 (зі змінами). Зібрані дані не розподіляються за 
категоріями віку, виду насильства (фізичне, сексуальне, психологічне, 
економічне), типом стосунків між жертвою насильства та її кривдником, факту 
повторного вчинення насильства в сім’ї. 

Так, за ініціативи Проекту Ради Європи «Запобігання та боротьба з 
насильством щодо жінок та домашнім насильством» у 2015 році створено 
Робочу групу, до складу якої ввійшли представники Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Державної служби 
статистики, Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, 
Генеральної прокуратури, Верховного суду, Державної судової адміністрації, в 
рамках цієї групи розроблено рекомендації стосовно переліку мінімальних 
категорій даних, необхідних для збору комплексної інформації про випадки 
домашнього насильства, а також окремі пропозиції щодо вдосконалення 
чинної системи збору, аналізу даних у цій сфері. 

Як і в попередніх доповідях, Уповноважений з прав людини звертає 
увагу на те, що Україна підписала Конвенцію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 
явищами (Стамбульську конвенцію) ще 7 листопада 2011 року. Проте, станом 
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на кінець 2015 року Кабінетом Міністрів України не внесено на розгляд 
Верховної Ради України проекту Закону України «Про ратифікацію Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу із цими явищами». Відзначаючи великий обсяг роботи 
(зміни до більш як 20 законів і 7 кодексів), проведений робочою групою з 
напрацювання змін до національного законодавства з метою приведення його 
у відповідність до Стамбульської конвенції, Уповноважений наполягає на 
необхідності прискорення внесення відповідних законопроектів на розгляд 
українського парламенту. 

 
11.4. Насильство над жінками, які перебувають на територіях 

Луганської та Донецької областей, де триває збройний конфлікт 
Досвід світової спільноти стверджує, що будь-який збройний конфлікт 

неминуче супроводжується насильством по відношенню до цивільних осіб. У 
ході конфлікту жінки та дівчата перебувають у групі підвищеного ризику  в 
зв’язку з насильством, особливо сексуальним насильством. 

Уповноважений з прав людини констатує, що попри окремі випадки 
сексуального насильства по відношенню до жінок, які перебувають на 
територіях Луганської та Донецької областей, де триває збройний конфлікт, 
що наводяться у засобах масової інформації, цілісної картини щодо цього 
явища немає. 

За інформацією Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення 
Міністерства внутрішніх справ України, порядком формування Інтегрованої 
інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України та 
складання статистичної звітності не передбачено узагальнення відомостей про 
випадки насильства, зокрема сексуального насильства, від жінок, які 
перебували або перебувають на територіях, де триває збройний конфлікт. 

Разом з тим, згідно з інформацією слідчих управлінь головних управлінь 
Національної поліції в Донецькій та Луганській областях, упродовж 10 місяців 
2015 року підпорядкованими слідчими підрозділами за заявами про вчинення 
насильства відкрито 74 кримінальних провадження, із них стосовно жінок – 30, 
неповнолітніх (малолітніх) – 44. 

30 кримінальних проваджень відкрито за статтею 152 «Зґвалтування» 
Кримінального кодексу України, 17 – за статтею 153 «Насильницьке 
задоволення статевої пристрасті неприродним способом» Кримінального 
кодексу України, 3 – за статтею 155 «Статеві зносини з особою, яка не досягла 
статевої зрілості» Кримінального кодексу України, 24 – за статтею 156 
«Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України. 

Із вказаної кількості кримінальних проваджень до суду з обвинувальним 
актом в порядку статті 291 Кримінального процесуального кодексу України 
направлено 31 провадження. Стільки ж кримінальних проваджень закрито на 
підставі статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. Ще у 12 
кримінальних провадженнях тривало досудове розслідування. 
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На думку Уповноваженого з прав людини, реальні факти насильства, 
зокрема сексуального насильства по відношенню до жінок, які перебувають на 
територіях, де триває збройний конфлікт, як правило, залишаються 
прихованими. У першу чергу, це є наслідком недоступності районів, охоплених 
військовими діями, а також через «мовчання» постраждалих жінок через страх 
перед соціальним відчуженням. 

Уповноважений з прав людини змушена зауважити, що в Україні 
відсутня спеціалізована правова, інституційна основа запобігання та боротьби 
з ґендерно-обумовленим насильством. Не пов’язаний з будь-якими формами 
насильства й Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків». До того ж, не існує спеціалізованих заходів або послуг з 
реабілітації та соціальної інтеграції постраждалих від такого насильства, крім 
насильства в сім’ї. 

Особливого значення набуває й реалізація Україною положень Резолюції 
1325 (2000), прийнятої Радою Безпеки ООН 31 жовтня2000 року, в якій 
звертається увага на наслідки збройних конфліктів для жінок, визнається 
важливість рівноправної і всебічної участі жінок у підтримці миру і безпеки, а 
також необхідність посилення захисту жінок, дівчат та забезпечення їх прав. 

Уповноважений з прав людини вважає, що Національний план дій з 
реалізації Резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 міг би сприяти більш 
системному підходу у вирішенні конкретних потреб жінок, пов’язаних із 
збройним конфліктом, але упродовж 2015 року Національний план дій так і не 
був затверджений Кабінетом Міністрів України. 

На переконання Уповноваженого з прав людини, особлива увага має 
зосереджуватися на таких питаннях, як: 

– формування системи інституційного захисту прав жінок та дівчат, які 
постраждали від збройного конфлікту; 

– посилення ролі жінок у секторі безпеки, оборони, правопорядку та 
надзвичайних ситуацій, в тому числі, на рівні прийняття рішень; 

–  забезпечення участі жінок у міжнародних операціях з підтримання 
миру та безпеки, міжнародних миротворчих процесах, переговорних групах та 
інших заходах щодо протидії зовнішнім та внутрішнім безпековим викликам та 
загрозам; 

–  формування нульової терпимості до насильства по відношенню до 
жінок та дівчат у конфліктній ситуації; 

– підвищення обізнаності населення з питань безпечної поведінки під 
час перебування у зоні конфлікту; 

–  створення та підтримка безпечного середовища для жінок та дівчат; 
–  консолідація зусиль органів державної влади, міжнародних 

організацій та громадських об’єднань щодо подолання наслідків збройного 
конфлікту із застосуванням ґендерного підходу. 
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11.5. Участь жінок у проведенні антитерористичної операції на 
Сході України 

 
Українські жінки на рівні з чоловіками брали участь у протестах під час 

Революції гідності (2013-2014 рр.), зокрема, формуючи Жіночі сотні 
самооборони для надання медичної допомоги, охорони барикад, тощо. 
Сьогодні жінки беруть участь у проведенні антитерористичної операції на 
Сході України. Попри це, визнання їх ролі як з боку держави, так і з боку 
суспільства залишається актуальним. 

За інформацією Міністерства оборони України станом на грудень2015 
року в лавах Збройних Сил України служать понад 15 тисяч жінок. Понад 1 
тисяча жінок отримали статус учасника бойових дій. 

За час проведення антитерористичної операції 611 жінок-
військовослужбовців нагороджено відзнаками Міністерства оборони України, а 
ще 32 жінки- державними нагородами. 

Нещодавні результати соціологічного дослідження «Невидимий 
батальйон»: участь жінок у військових діях в АТО», підготовленого  
Г. Гриценко, А. Квіт, Т. Марценюк62 , засвідчують основну проблему, на яку 
вказують майже всі 42 опитані респондентки – жінок фактично не допускають 
до прийняття рішень у Збройних силах України. 

Чимало жінок, які беруть участь у проведенні антитерористичної 
операції на Сході України, не є офіційно оформленими. Через це вони фактично 
не мають можливості отримувати оплату за свою працю, а надалі не матимуть 
статусу учасниці бойових дій, а також передбачених державою пільг. 

Майже половина (19 із 42) учасниць дослідження займаються на фронті 
наданням медичної допомоги, ще 9 штабною, організаційною та 
обслуговуючою діяльністю. Деякі жінки суміщають різні обов’язки. 

Проблемними для жінок, які беруть участь у проведенні 
антитерористичної операції, є побутові умови: брак спеціалізованого 
медичного обслуговування, відповідних розмірів військової форми та взуття, 
незадовільні умови проживання. Жінки відзначають, що інфраструктура 
Збройних Сил України облаштована під потреби чоловіків і виключає жінок із 
їхніми специфічними потребами. 

Разом з цим, під час дослідження жодна із опитаних жінок-
військовослужбовців не говорила про випадки насильства по відношенню до 
себе з боку чоловіків-військовослужбовців. 

        З огляду на зазначене, Уповноважений вважає за необхідне звернути 
увагу на те, що в збройних силах багатьох країн визнається важливість 
включення ґендерних питань у навчання, підготовку і виконання завдань. 
Відповідно до міжнародних норм особовий склад збройних сил має проходити 
навчання з питань прав людини, ґендерної рівності відповідно до своїх 

                                           
62 Соціологічне дослідження «Невидимий батальйон»: участь жінок у військових діях в АТО, підготовлене Г. 
Гриценко, А. Квіт, Т. Марценюк, завдяки інформаційній та фінансовій підтримці МБФ «Український Жіночий 
Фонд», Київ, 2015 р. 
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командних обов’язків, а також проходити підготовку до і після дислокації в 
районі бойових дій. 

       На думку Уповноваженого з прав людини, жінки-військовослужбовці 
повинні бути повністю інтегровані у військові місії, а весь особовий склад і 
структури повинні бути підготовлені до вирішення ґендерних питань, які 
можуть виникнути у ході військової операції. 
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РОЗДІЛ 12. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДИТИНИ 

 
12.1. Забезпечення прав дітей в умовах збройного конфлікту 

 
Відповідно до статті 38 Конвенції ООН про права дитини, статті 30 

Закону України «Про охорону дитинства» держава зобов’язана вживати всіх 
можливих заходів для забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні 
воєнних дій і збройних конфліктів, та догляду за ними. 

З огляду на ситуацію на сході України протягом 2015 року особлива 
увага Уповноваженого була зосереджена на моніторингу дотримання прав 
дітей, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, а також 
дітей, які переміщені на підконтрольні українській владі території. 

Моніторинг ситуації вкотре засвідчив відсутність взаємодії та взаємного 
інформування між правоохоронними органами, службами у справах дітей, 
органами охорони здоров’я та органами освіти у випадках потрапляння в їх 
поле зору дитини, яка потребує тієї чи іншої допомоги. 

Так, у зв’язку з надходженням у січні 2015 року повідомлень про 
загибель мирних жителів Донецької та Луганської областей внаслідок 
обстрілів з боку бойовиків як самих населених пунктів, так і автобусів з 
людьми, які намагаються самостійно виїхати на безпечну територію України, 
Уповноважений неодноразово зверталася до Прем’єр-міністра України з 
проханням вжити невідкладних заходів з боку державних органів влади щодо 
вивезення дітей у безпечні регіони України. 

На той час під постійним обстрілом тяжкої артилерії перебували 
Станиця Луганська, Щастя, Дебальцеве. У зону ураження потрапили райони 
населених пунктів Попасна, Водяне, Тоненьке, Фрунзе, Піски, Кримське, 
Верхньоторецьке, Новомихайлівці, Авдіївка, Нікішино тощо. 

За оперативними даними в установах, які розташовані у безпосередній 
зоні конфлікту, перебувало щонайменше 2000 дітей. Зокрема, в Центрах 
соціально-психологічної реабілітації дітей (м. Лисичанськ Луганської обл., м. 
Дзержинськ Донецької обл.), обласних будинках дитини (м. Сєвєродонецьк 
Луганської обл., м. Артемівськ Донецької обл.), школах-інтернатах 
(м.Маріуполь, м. Костянтинівка, м. Артемівськ, смт. Миронівське Донецької 
області) тощо. 

У зв’язку із такою складною ситуацією Уповноважений звернулася з 
відкритим листом до всіх міжнародних організацій, які здійснюють 
гуманітарну місію в зоні АТО, з проханням сприяти вивезенню цивільного 
населення із населених пунктів, що піддаються масовим обстрілам. 

Слід відмітити, що завдяки активній позиції Омбудсмана органами 
влади були прийняті рішення про вивезення із зони АТО дітей, які 
виховуються в інституціях. 

Крім того, Уповноважений звертала увагу Уряду на неухильне 
дотримання статті 4 Факультативного протоколу до Конвенції про права 
дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, якою визначено, що 
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Держави-учасниці вживають всіх можливих заходів у цілях попередження 
вербування і використання дітей у військових діях, включаючи вжиття 
правових заходів, необхідних для заборони і криміналізації такої практики. 

Збройні групи, відмінні від збройних сил держави, за жодних обставин 
не повинні вербувати або використовувати у військових діях осіб, які не 
досягли 18-річного віку. 

У зв’язку з надходженням повідомлень у ЗМІ про залучення дітей до 
військових дій у складі добровольчих батальйонів та перебування їх у місцях 
дислокації підрозділів АТО Уповноваженим з прав людини направлялися 
запити до Служби безпеки України, Міністерства оборони України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України. 

Зокрема, Уповноваженим з прав людини наголошувалося на 
необхідності проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед керівників 
військових підрозділів, залучених до АТО, щодо недопущення дітей до участі у 
воєнних діях та перебування їх у місцях дислокації підрозділів АТО. 

У відповідь на запити Уповноваженого було поінформовано про те, що 
Штабом антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 
областей проведено відповідну роботу, спрямовану на недопущення залучення 
неповнолітніх до участі в АТО. 

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, Головним управлінням 
МВС України у Луганській області відкрито три кримінальних провадження за 
фактом залучення чотирьох неповнолітніх до участі в незаконних військових 
формуваннях самопроголошеної Луганської народної республіки (частина 
друга статті 260 Кримінального кодексу України). 

Представник Уповноваженого з прав людини брала участь у засіданнях 
робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму з напрацювання змін до законодавства з метою 
захисту прав дітей, які постраждали внаслідок воєнний дій чи збройних 
конфліктів. 

Як результат 26 січня 2016 року Верховною Радою України прийнятий 
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 
соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми», яким визначено статус 
дитини, постраждалої в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а також 
державні гарантії щодо захисту цієї категорії дітей. Також змінами до ст.30 
Закону України "Про охорону дитинства" визначено, що участь дітей у воєнних 
діях і збройних конфліктах, включаючи вербування, фінансування, матеріальне 
забезпечення, навчання дітей з метою використання у збройних конфліктах 
інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної 
влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання дітей у 
воєнних діях і збройних конфліктах, залучення та/або втягування дітей до не 
передбачених законами України воєнізованих чи збройних формувань, 
пропаганда війни забороняються. Особи, винні у зазначених діях, мають нести 
кримінальну відповідальність відповідно до законодавства. 
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Проте Уповноважений з прав людини звертає увагу, що дана норма не 
була підкріплена відповідними змінами до Кримінального кодексу України, а 
відтак на сьогодні відсутні правові механізми притягнення до відповідальності 
за втягування або використання дітей у воєнних діях чи збройних конфліктах. 

У зв’язку із зазначеним Уповноважений наголошує на необхідності 
прискорення розгляду Верховною Радою України проекту Закону України «Про 
забезпечення права та гарантій дітей-жертв збройного конфлікту, воєнних дій, 
тимчасової окупації території України» (реєстраційний № 2146). 

Питання дотримання прав дітей в Україні у зв’язку із збройним 
конфліктом на міжнародному рівні піднімалося під час зустрічі дитячих 
Омбудсманів (ЄНОК), засіданнях ОБСЄ (м. Варшава), надавалася інформація 
Міністерству закордонних справ України для обговорення на Європейській 
конференції з питань найкращих інтересів дитини (м. Брюссель) тощо. 

Також гостро стоїть питання реалізації своїх прав для сімей з дітьми, які 
переїхали із окупованого Криму, зони АТО та з тих чи інших причин 
залишились проживати на непідконтрольних територіях. 

Уповноваженим з прав людини були відкриті провадження, що 
стосувалися призначення виплат дітям, які переміщені без супроводу батьків 
або законного представника, виплати аліментів, визнання документів, виданих 
на тимчасово окупованій або непідконтрольній території, постановки на 
житловий облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які переміщені із зони АТО, тощо. 

Лише у вересні 2015 року було врегульовано питання виплат аліментів 
на утримання дітей у разі, коли боржник залишився на непідконтрольній 
українській владі території. 

У грудні 2015 року були внесені зміни до Порядку надання щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, 
що дало змогу дітям без супроводу законного представника отримувати 
відповідну допомогу. 

Натомість частина питань залишається невирішеною і до цього часу. 
Зокрема, це стосується поновлення документів дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, яких переміщено із інтернатних 
закладів Луганської області. Наразі 55 дітей не мають документів, які 
підтверджують надання їм статусу: рішення судів про позбавлення батьків 
батьківських прав, визнання одного з батьків безвісно відсутнім, відібрання 
дітей у батьків без позбавлення батьківських прав, свідоцтва про смерть матері 
(батька), згоди на усиновлення, висновки медико-соціальної експертної комісії 
про наявність у матері (батька) хвороби, яка перешкоджає виконувати 
батьківські обов’язки, тощо. 
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Триває провадження Уповноваженого щодо захисту житлових прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на 
первинному обліку в Донецькій та Луганській областях. 

У співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини з 
січня 2016 року Харківський інститут соціальних досліджень за підтримки 
Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні розпочинає проект, 
спрямований на зміцнення системи моніторингу порушень прав дітей, 
постраждалих від конфлікту в Україні (на підконтрольній Уряду України 
території). 

Ця тема є надзвичайно актуальною, адже до збройного конфлікту в 
Донецькій і Луганській областях проживали майже мільйон дітей. З початку 
конфлікту більшість дітей, які знаходяться під опікою держави, були 
евакуйовані із зони АТО на підконтрольні державі території. 

У яких умовах вони проживають, чим забезпечені, який правовий статус 
мають, як справляються з додатковим навантаженням дитячі заклади і місцева 
влада – саме задля відповідей на ці питання буде проведена оцінка положення 
дітей, які перебувають під опікою держави і були евакуйовані із зони 
конфлікту. 

12.2. Дотримання права дитини на виховання в сім’ї 
 

Упродовж 2015 року Уповноваженим з прав людини продовжувалася 
робота, спрямована на здійснення контролю за дотриманням права дітей на 
виховання в сім’ї. 

Щороку українські суди приймають понад 5 тисяч рішень про 
позбавлення батьківських прав та про відібрання дітей від батьків без 
позбавлення батьківських прав. У 2015 році за даними Міністерства соціальної 
політики України було прийнято 4820 та 572 таких рішень відповідно. 

У зв’язку з цим увага Уповноваженого з прав людини була зосереджена 
на дотриманні прав та інтересів дітей, які влаштовуються до закладів 
соціального захисту дітей – притулків для дітей та центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей. 

Упродовж 2015 року були відвідані 15 центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей у 9 регіонах (Запорізька область – 3, Миколаївська – 3, Одеська 
– 1, Рівненська – 1, Тернопільська – 1, Харківська – 2, Херсонська -1, Чернігівська – 
2, м. Київ – 1), у яких на момент моніторингових візитів перебувало 474 дитини. 

Відповідно до ст. ст. 11, 11-1 Закону України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей» притулки для дітей (далі – 
Притулок) та центри соціально-психологічної реабілітації дітей (далі – ЦСПР) 
функціонують для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей 
віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах.  
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Строк перебування дитини у притулку не може перевищувати 3-х 
місяців, у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей – відповідно 9 і 12 
місяців у разі стаціонарного і денного перебування.  

 
Чисельність дітей, які перебували в закладах 

соціального захисту дітей протягом року 
(за даними Мінсоцполітики) 

 
 

У зв’язку із зменшенням кількості дітей в притулках, починаючи з 2013 
року, розпочався активний процес реорганізації притулків у центри. 

Розвиток мережі закладів 
соціального захисту дітей

 
Основними завданнями функціонування центрів є надання системної та 

комплексної соціальної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної та 
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соціально-медичної допомоги, спрямованої на соціальну реабілітацію та 
особистий розвиток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також надання 
психологічної та інших видів допомоги батькам (або особам, які їх замінюють), 
діти яких перебувають в центрі, спрямованої на повернення дитини до сім’ї. 

Проте, як свідчить моніторинг, підставою для влаштування дітей до 
центрів у переважній більшості є заяви батьків або клопотання сільських та 
селищних рад про влаштування дітей до ЦСПР у зв’язку із скрутним 
матеріальним становищем сім’ї. 

За даними Міністерства соціальної політики України, станом на 
01.11.2015 на обліку служб у справах дітей перебувало понад 32 тис. дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. При цьому майже 94% з них 
проживають у сім’ях, батьки яких ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків.  

Заслуговує на увагу той факт, що менше 1% дітей (за даними 
Мінсоцполітики) були влаштовані до закладів у зв’язку із скоєнням над ними 
насильства, жорстокого поводження. Водночас моніторинг засвідчив, що при 
влаштуванні дитини до закладу, наприклад, через залишення дитиною 
постійного місця проживання, самозвернення дитини, служба у справах дітей 
та заклад, куди влаштована дитина, не з’ясовують причини залишення 
дитиною сім’ї, у тому числі й в тому випадку, коли це відбулось  через домашнє 
насильство чи жорстоке поводження з нею. 

Також на незадовільному рівні здійснюється робота з батьками у разі 
поміщення дитини до закладу. Після вибуття дітей батькам не надаються 
рекомендації з питань соціально-психологічної адаптації дитини, як це 
передбачено Типовим положенням про центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей. 

У порушення вимог законодавства спостерігається перевищення 
максимального 9-ти місячного строку перебування дітей у ЦСПР. 

Для прикладу: на момент відвідування Харківського обласного центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей 12.11.2015 зафіксовано 
перебування дітей понад одного року: 

 
  Дата влаштування Перевищення 

терміну 
перебування 

Причина 

Анастасія Г. 22.03.2014 на 10 місяців Скасування усиновлення (оскарження 
рішення про усиновлення). 

Ангеліна Д. 20.11.2014 на 3 місяці Неодноразовий розгляд на комісії з питань 
захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Лозівської міської ради питання 
стосовно позбавлення матері дитини 

батьківських прав. 

Олена В. 07.07.2014 на 7 місяців Станом на 03.04.2015 ініціюється питання 
про позбавлення матері батьківських прав 
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Крістіна Л. 04.12.2014 на 2 місяці 
 

12.06.2015 подано позов до суду щодо 
позбавлення матері батьківських прав 

  
Таке системне порушення спостерігається і в закладах Запорізької, 

Миколаївської, Херсонської, Одеської областей, м. Києва. 
Такий стан справ свідчить про відсутність контролю з боку служб у 

справах дітей за тривалим перебуванням дітей в закладі, зокрема дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, що не відповідає статті 12 
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», де 
визначено, що безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на 
служби у справах дітей. 

В якості показового прикладу можна вказати комунальний заклад 
«Радсадівський соціально-реабілітаційний центр служби у справах дітей 
Миколаївської районної державної адміністрації» (Миколаївська область), який 
функціонує як заклад тимчасового перебування дітей (Положення, 
затверджене розпорядженням голови Миколаївської райдержадміністрації від 
11.11.2009 № 461-р).  

У той же час  діти фактично перебувають у ньому постійно, за 
виключенням канікулярних днів та у разі хвороби дітей, коли батьки 
забирають їх із закладу. 

Через тривале перебування в інтернатній системі діти фактично 
відірвані від родинного середовища. Це є порушенням права дитини на сімейне 
виховання і суперечить ст. 9 Конвенції ООН про права дитини і ст. 11 Закону 
України «Про охорону дитинства». 

Служби у справах дітей активізують роботу щодо соціального захисту 
дітей лише після спливу 9 місяців їх перебування в закладі. Зазначене свідчить 
про недостатній контроль служб у справах дітей, де діти перебувають на обліку 
як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах. 

У закладах забезпечується право дітей на освіту у відповідності до 
спільного наказу Мінсім’ямолодьспорту та МОН від 19.09.2006 № 3185/65 «Про 
організацію навчання вихованців притулків для неповнолітніх та центрів 
соціально-психологічної реабілітації».  

Утім зафіксовані окремі випадки, коли діти не відвідують 
загальноосвітній навчальний заклад лише через те, що адміністрація закладу 
вбачає можливість самовільного залишення установи і не дозволяє дітям 
виходити до школи. Натомість навчання цих дітей не організовується 
належним чином, у тому числі шляхом оформлення індивідуальної, 
дистанційної або екстернатної форми. 

Також однією з проблем, що щороку спостерігається в закладах, є 
незадовільний стан роботи щодо здійснення соціально-педагогічної корекції, 
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надання психологічної та інших видів допомог дітям, які перебувають в ЦСПР. 
Крім того, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не надаються 
якісні соціальні послуги батькам дітей, які тимчасово перебувають в ЦСПР. 
Непоодинокими є випадки, коли батьки відмовляються від соціального 
супроводу. Така ситуація призводить до повторного потрапляння дітей до 
таких закладів. 

Під час моніторингових візитів повторне потрапляння дітей зафіксовано 
у закладах Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської, Рівненської 
областей, м. Києва. 

Водночас державна статистична звітність по ЦСПР не містить даних 
стосовно дітей, які повторно потрапили до закладу. Така звітність є лише по 
притулках. 

У бесідах з дітьми з’ясовано, що робота психолога з дітьми  в закладі 
здійснюється у більшості випадків тільки в групах і обмежується лише 
малюванням, у той час як за статутами передбачено, що заклади провадять 
свою діяльність за такими напрямами, як соціально-психологічне 
діагностування; соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація; адаптація до 
сімейного оточення.  

Для прикладу, близько 19,0 % дітей (7 із 37 дітей, які перебували на 
момент моніторингового візиту) були влаштовані до Херсонського обласного 
ЦСПР у зв’язку із залишенням місця постійного проживання (сім’я, інтернатний 
заклад). Утім індивідуальної роботи з цими дітьми щодо виявлення причин 
залишення місця проживання та подальшої соціально-психологічної роботи з 
ними не здійснювали. 

У Тернопільському обласному ЦСПР у психолога немає окремого 
приміщення, у зв’язку з чим індивідуальна робота з дітьми проводиться в 
бібліотеці. 

Порушується право дітей на безперешкодне спілкування з батьками, 
родичами, друзями. Мобільні телефони у дітей відбираються та зберігаються в 
адміністрації закладу. Діти можуть спілкуватися з батьками, родичами, 
друзями засобом мобільного телефону за згодою працівників адміністрації 
центру та у їх присутності (Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська обл., 
м. Київ).  

У ЦСПР Миколаївської, Херсонської, Одеської, Тернопільської областей 
не створено достатніх умов для спілкування з батьками, родичами. Зустрічі з 
батьками, зустрічі з кандидатами в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, 
прийомні батьки, батьки-вихователі проходять у кімнаті психолога, чергового 
з режиму. 

Спостерігається формальне ведення індивідуальних планів соціального 
захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в ЦСПР. 

Усупереч пункту 9 Порядку ведення службами у справах дітей обліку 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого 
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наказом Мінсоцполітики від 20.01.2014 № 27, індивідуальні плани дітей не 
відображають завдання і заходи стосовно соціального захисту дитини, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах, та здійснення соціальної роботи з 
нею та її батьками. У деяких випадках індивідуальні плани дітей не 
переглядаються у разі поміщення дитини до закладу або взагалі відсутні. 

Моніторингові візити засвідчили про недостатню роботу зі створення 
належних житлово-побутових умов проживання дітей. 

Зокрема, в Тернопільському обласному ЦСПР тільки 2 спальні кімнати: 
для хлопців та для дівчат, у яких проживають діти різного віку (від 3 до 18 
років). Також у закладі є медичний ізолятор, в якому через переповненість 
ЦСПР постійно проживають старші діти. Є ігрова кімната, яка фактично 
використовується не за призначенням. 

Подібна ситуація спостерігається у ЦСПР Миколаївської (м. Вознесенськ, 
с. Радсад Миколаївського району), Харківської, Херсонської областей.  

 
Штатна чисельність працівників закладів соціального захисту дітей 

потребує перегляду. 
У більшості ЦСПР штатні нормативи не відповідають чинному наказу 

Мінсім’ямолодьспорту від 24.09.2004 № 470 «Про затвердження типових 
штатних нормативів» (реєстрація в Мін’юсті 11.10.2004 за № 1293/9892), 
зокрема у частині забезпеченості педагогічних працівників. 

Так, зазначеним наказом передбачено, що в ЦСПР (до 50 вихованців) 
передбачена посада практичного психолога у кількості 5 штатних одиниць. 
При цьому 2 посади практичного психолога відводяться для роботи в службі 
«Телефон довіри», що не відповідає Типовому положенню про центр соціально-
психологічної реабілітації дітей, затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.01.2004 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2012 № 1128). 

Водночас моніторинг засвідчив, що як правило у ЦСПР за штатним 
розписом передбачено 1 – 2 практичні психологи (психологи). 

У штатному розписі комунального закладу «Радсадівський соціально-
реабілітаційний центр служби у справах дітей Миколаївської районної 
державної адміністрації» (Миколаївська область) взагалі не передбачено 
посади практичного психолога (психолога).  

У зв’язку з цим штатні нормативи потребують удосконалення та 
перегляду. 

З метою усунення системних порушень законодавства, виявлених під 
час моніторингу діяльності притулків та центрів соціально-психологічної 
реабілітації, відбулася робоча зустріч Представника Уповноваженого з питань 
дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності з 
представниками Міністерства соціальної політики України як головного 
органу в системі центральних органів виконавчої влади, відповідального за 
реалізацію державної політики у сфері захисту прав дітей, за результатами якої 
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Мінсоцполітики було скеровано методичного листа до обласних, Київської 
міської державних адміністрацій.  

Результати роботи моніторингових груп також обговорювалися з 
керівництвом областей, міст, представниками служб у справах дітей та центрів 
соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді, де було звернуто увагу на виявлені 
недоліки в роботі органів та служб, які опікуються питаннями з охорони 
дитинства. Також акцентовано увагу на необхідності посилення соціальної 
роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою 
збереження потенціалу та виховної функції сім’ї. 

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  (далі – ЦСССДМ) не 
забезпечується належний соціальний супровід сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, особливо тих, у яких діти перебувають на обліку через 
ухиляння батьків від виконання своїх обов’язків. 

Порядком взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 895, передбачено, що соціальний 
супровід сім’ї, у якій батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків 
і порушуються права дитини, здійснюється центром в обов’язковому порядку. 

Натомість, як засвідчує моніторинг дотримання прав дітей, ЦСССДМ 
продовжують практику надання соціальних послуг лише за згодою батьків.  

За даними Мінсоцполітики, упродовж 2015 року соціальні послуги 
отримали 2 067 сімей, в яких 3 325 дітей перебували в інтернатних закладах за 
заявою батьків.  

Утім, лише 11,8 % таких дітей було повернуто до родини. 
Крім того, зі спливом 6 місяців ЦСССДМ припиняється соціальний 

супровід родини, незважаючи на те, чи було досягнуто позитивних результатів 
та підвищено виховний потенціал батьків.  

У той же час діти продовжують перебувати в службах у справах дітей на 
обліку як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з 
ухилянням батьків від виконання батьківських обов’язків. 

Відсутність соціальної роботи з батьками призводить у кінцевому 
результаті до фактичного вилучення дітей з родини або влаштування їх до 
інтернатних закладів. 

Упродовж 2015 року Уповноважений з прав людини неодноразово 
висловлювала позицію, у тому числі на парламентських слуханнях «Сімейна 
політика України – цілі та завдання», на засіданні круглого столу «Дотримання 
Конвенції ООН про права дитини в Україні» в Комітеті Верховної Ради України 
з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, що для зміни ситуації 
необхідно змінити ідеологію надання допомоги сім’ям і перейти від системи 
фінансування закладів, що надають послуги, до підтримки конкретних послуг, 
незалежно від того, державним чи недержавним сектором вони надаються. 
Упродовж останніх трьох років наголошується на необхідності розвитку 
послуг, які надаються недержавними організаціями. 
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З метою удосконалення системи забезпечення прав дітей в Україні 
шляхом удосконалення механізмів та процедур прийняття рішень щодо 
захисту дитини за місцем її фактичного перебування, розвитку соціальних 
послуг з підтримки сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини, 
Представник Уповноваженого з прав людини увійшла до складу робочої групи у 
Комітеті Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та 
туризму для врегулювання цих питань на законодавчому рівні. 

У цьому контексті Уповноважений з прав людини вітає прийняття                 
26 січня 2016 року Верховною Радою України Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та 
підтримки сімей з дітьми», яким передбачено внесення змін та доповнень до 9 
законів України та приведення норм діючого законодавства у відповідність до 
Конвенції ООН про права дитини. 

Законом, зокрема передбачено запровадження з 1 січня 2016 року по 31 
грудня 2018 року експерименту із здійснення патронату над дитиною, як 
тимчасового догляду та виховання дитини в сім’ї патронатного вихователя на 
період подолання дитиною та її батьками складних життєвих обставин та/або 
на період прийняття рішення про набуття дитиною статусу дитини-сироти чи 
дитини, позбавленої батьківського піклування, та визначення форми її 
влаштування. 

Саме така форма тимчасового догляду за дітьми, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, має стати замінником сталої і неефективної 
форми тимчасового тримання дітей у притулках для дітей та центрах 
соціально-психологічної реабілітації дітей.  

 
 
      12.3. Дотримання права дітей на охорону здоров’я 
 
Всесвітня декларація з охорони здоров’я 1998 року визначає, що одним з 

основних прав кожної людини є володіння найвищим досягненням рівня 
здоров’я. Здоров’я є умовою і запорукою благополуччя та належної якості 
життя, а також еталоном, виміром ступеня просування до зменшення бідності 
та ліквідації дискримінації.  

Проте, на думку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
реформа системи охорони здоров’я, розпочата попереднім і продовжена 
поточним Урядом, здійснюється без глибинного аналізу реальної ситуації на 
місцях (врахування стану інфраструктури, кадрового потенціалу, необхідних 
фінансових затрат тощо). 

Проблеми, пов’язані із реформуванням системи охорони здоров’я та 
децентралізацією влади, безпосередньо впливають на право дитини на 
охорону здоров’я. 

Педіатрична допомога на первинному рівні сьогодні по суті зруйнована. 
Підготовка сімейних лікарів здійснюється нашвидкуруч. Наприклад, на 
перепідготовку сімейного лікаря відведено 6 місяців, з яких 3 дні відведено на 
неонатологію. 
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У 2015 році, як ніколи за всі роки незалежності України, вкрай 
загострилося питання вакцинації дітей. Насамперед через недостатню 
кількість вакцин показники охоплення щепленнями дітей в Україні не 
відповідають епідеміологічно обґрунтованим показникам, які рекомендовані 
ВООЗ та закладені у Законі України «Про затвердження Загальнодержавної 
програми з імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 
2009-2015 роки». 

За період 2010-2014 років вищезгадана Загальнодержавна програма 
була недофінансована більш як на 42 відсотки, і у 2015 році ситуація щодо 
вакцинації не змінилась на краще. За інформацією МОЗ, на початок 2015 року 
показник охоплення дітей вакцинацією становив лише 14%. З часом це може 
призвести до повернення та збільшення випадків інфекційних хвороб 
(поліомієліт, дифтерія, правець, кір тощо), що матиме негативний вплив на 
стан здоров’я дітей в Україні, та буде вимагати залучення значних додаткових 
коштів із бюджету для лікування цих хвороб. 

 
Відсоток забезпеченості деякими вакцинами  

відносно 100 % потреби регіонів за останні 3 роки 
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На кінець 2015 року ситуація із вакцинацією дітей не змінилася, а лише 
загострилась, оскільки запаси необхідних вакцин майже скінчилися. І в останні 
півроку дітей неможливо було щепити проти туберкульозу, дифтерії, правця, 
коклюшу. 

З метою вирішення цієї проблеми ще на початку 2015 року Уряд 
звернувся до міжнародних організацій, проте кошти на закупівлю вакцин були 
направлені лише в кінці року. Голова Представництва Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні Джованна Барберіс в інтерв’ю одному із телеканалів 
зазначила, що процедура закупівлі вакцин для дітей розпочалася лише в січні 
2016 року, тому не раніше квітня – травня 2016 року можна очікувати 
надходжень першочергових вакцин. 
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У зв’язку з цим єдиним виходом для батьків зробити необхідні 
щеплення дитині залишаються приватні клініки, де ще є залишки вакцин. 
Проте дозволити це може не кожна сім’я, так як, наприклад, вартість вакцини 
БЦЖ становить від 500 до 1000 грн., АКДП – приблизно 1300 грн. (їх потрібно 
зробити тричі). 

Гострими залишаються проблеми не тільки з плановою вакцинацією 
дітей. У нашій країні немає вакцин проти сказу та протиотрути при укусах змій. 

Так, у 2015 році в Україні зафіксовані випадки поліомієліту – 
захворювання, яке призводить до смерті або каліцтва дітей.  Єдиний поки що 
спосіб, який може уберегти від цього захворювання дитину – це імунізація. Але 
важливим фактором, який допоможе подолати можливі спалахи поліомієліту в 
Україні, є і освіта батьків з питань вакцинації дітей. 

Проте неодноразові звернення Уповноваженого до Міністерства 
охорони здоров’я щодо необхідності проведення широкомасштабної 
інформаційно-просвітницької кампанії щодо вакцинації  залишаються поза 
увагою.  

У засобах масової інформації все частіше висвітлюються випадки, коли 
нібито після вакцинації у дітей погіршується стан здоров’я, і лунають заклики 
до саботування імунізації. Натомість не оприлюднюються дані про кількість 
дітей, які не були вакциновані та постраждали від тієї чи іншої інфекційної 
хвороби. Також  не висвітлюються наслідки впливу таких хвороб на здоров’я 
дитини, яка не була вакцинована. 

Тільки фахова, здійснювана на постійній основі інформаційна політика 
держави щодо вакцинації може і має переломити ситуацію. 

 У той же час відповідно до статті 531 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» (далі – Закон) держава 
зобов’язана забезпечити заходи з профілактики рідкісних (орфанних) 
захворювань та організацію надання громадянам, які страждають на такі 
захворювання, відповідної медичної допомоги. 

З цією метою Міністерство охорони здоров’я України як центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони здоров’я, зобов’язаний визначати заходи, необхідні для 
забезпечення профілактики рідкісних (орфанних) захворювань, та 
встановлювати порядок надання медичної допомоги громадянам, які 
страждають на ці захворювання. 

Проте зазначені заходи Міністерством у 2015 році або взагалі не 
вживалися або вживалися вкрай неефективно. Так, наприклад для 
забезпечення ліками дітей, хворих на мукополісахаридоз лише 20.10.2015 із 
переможцем конкурсних торгів укладено договір. Відповідно до умов 
зазначеного договору лікарські засоби повинні бути поставлені в регіони у 
грудні 2015 року. А що робити батькам і дитині з січня по грудень? 

Уповноважений з прав людини неодноразово зверталась до 
Міністерства охорони здоров’я з проханням вжити заходів щодо 
безперебійного і безоплатного забезпечення дітей необхідними лікарськими 
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засобами, як це передбачено законодавством. Проте від Міністерства охорони 
здоров’я надходять лише формальні відповіді, які не містять конкретної 
інформації щодо вирішення порушених питань. 

Крім того, слід звернути увагу на надзвичайно низький рівень 
державних витрат на придбання лікарських засобів. Фактично усі необхідні 
для лікування, у тому числі й у лікарнях, лікарські засоби батьки змушені 
купувати для дітей за власні кошти, що особливо важким тягарем лягає на 
бюджети цих сімей. 

Внаслідок чинних правил оподаткування лікарських засобів значно 
зросла їх вартість, що фактично позбавляє батьків можливості самостійно 
придбати необхідні ліки для хворих дітей. Стурбованість викликає той факт, 
що ситуація стосовно забезпечення таких дітей ліками, а також препаратами 
для проведення необхідних обстежень, коригування їх подальшого лікування 
вже не перший рік є критичною в Україні. 

За останні роки зріс рівень захворюваності серед дітей і, відповідно, 
спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості дітей з інвалідністю. 

За останні 15 років їх кількість збільшилась на 20 тисяч і зараз в країні 
проживає майже 170 тисяч дітей, які потребують особливого догляду. 20% 
дітей з інвалідністю перебувають в інтернатних установах, тобто виховуються 
поза сім’єю. 

Важливим питанням є забезпечення права родин, в яких є дитина з 
інвалідністю, на належний рівень життя. Так, дітям з інвалідністю 
призначається пенсія або державна соціальна допомога у розмірі, не меншому 
за прожитковий мінімум для дитини відповідного віку. Проте державна 
допомога для сім’ї при народженні дитини з інвалідністю повинна бути 
більшою, оскільки для реабілітації та лікування такої дитини потрібні значні 
кошти. 

Недостатньо уваги приділяється державою навчанню батьків догляду за 
дітьми, які потребують особливої уваги, – більшість батьків не володіють не 
тільки необхідними навичками, а навіть інформацією про існуючі послуги, 
навчання і консультації. При цьому відомо, що якісний догляд та своєчасно 
надана допомога сприяють зменшенню інвалідизації, а в деяких випадках – її 
уникненню. 

В Україні згідно з даними Держстату рівень смертності дітей віком до 5 
років досяг найбільшого показника в 2007 році. На той час він становив 13,6 
випадків смерті на тисячу народжених дітей, а кількість померлих у віці до 
одного року – 11 дітей на тисячу народжених63. 

У наступні роки рівень смертності поступово знижувався, і на початок 
2015 року в Україні коефіцієнт на тисячу народжених становив 7,8 на 1000 (без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції). 

                                           
63 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html 
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Рівень смертності дітей до 5 років в Україні на початок 2015 року 
становив – 9 на 1000, у той же час у Франції – 4, Польщі – 5, Білорусії – 564.  

Уповноважений зверталася до Прем’єр-міністра України з проханням 
невідкладно провести засідання Уряду, на якому розглянути питання стану 
дотримання прав дітей в Україні, а також до Голови Комітету Верховної Ради 
України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму з проханням 
підтримати таку пропозицію та направити відповідне звернення до Прем’єр-
міністра України. 

Натомість Урядом до цього часу не було проведено засідання, де були б 
розглянуті питання дотримання прав дітей, зокрема на охорону здоров’я. 

Крім того, Уповноваженим неодноразово направлялися звернення до 
Міністерства охорони здоров’я України з проханням вжити необхідних заходів 
для забезпечення дітей вакцинами, до Міністерства соціальної політики з 
проханням розглянути питання вакцинації дітей на Міжвідомчій комісії з 
питань охорони дитинства. 

29 травня 2015 року на засіданні Міжвідомчої комісії з питань охорони 
дитинства за наполяганням Уповноваженого було розглянуто питання про 
сучасний стан щодо вакцинації дітей  в Україні, проблеми та шляхи їх 
вирішення.  

Дотримання права дітей на охорону здоров’я і надалі залишатиметься 
пріоритетним напрямком роботи в діяльності Уповноваженого з прав людини.  

 
 

12.4. Право дітей на освіту 
 
З огляду на взятий Урядом курс на реформування освіти та одночасне 

зменшення видатків на освітню сферу Уповноваженим з прав людини 
приділялась особлива увага забезпеченню права дітей та молоді на освіту у 
2015 році. 

Скорочення фінансування освіти і науки в 2015 році поставило під 
загрозу в першу чергу надання якісних та доступних освітніх послуг, оскільки 
це призвело до зменшення мережі навчальних закладів, неналежного 
перевезення дітей до навчальних закладів у сільській місцевості, а також 
неналежного забезпечення підручниками впродовж першого семестру 
2015/2016 навчального року. 

Так, до Секретаріату Уповноваженого з прав людини звернувся заявник 
з м. Києва щодо порушення права його сина на дошкільну освіту. Він провів 
процедуру електронного запису свого сина до дошкільних навчальних закладів 
у лютому 2015 року та станом на 17.09.2015 його син не був прийнятий до 
жодного дошкільного навчального закладу. 

За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської 
міської державної адміністрації, зважаючи на те, що дошкільні навчальні 
                                           
64http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00027&plugin=1 
http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT 
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заклади Дарницького району в середньому укомплектовані дітьми на 149 %, 
задовольнити потребу заявника у здобутті його сином дошкільної освіти за 
рахунок наявних комунальних дошкільних навчальних закладів за місцем 
проживання було неможливо. 

Така ситуація є непоодинокою, оскільки за даними Міністерства освіти і 
науки України в середньому по Україні на 100 місцях виховується 132 дитини, а 
в міських населених пунктах Волинської, Київської, Львівської, Рівненської, 
Тернопільської областей – понад 150 дітей на 100 місцях. Також Міністерством 
зазначається, що понад 116 тисяч дітей перебуває у черзі на влаштування дітей 
у дошкільні навчальні заклади. 

У зв’язку з цим виникає питання щодо створення належної мережі 
навчальних закладів. 

Так, на початку 2014/2015 навчального року кількість загальноосвітніх 
навчальних закладів становила 17 604, у яких навчалось 3 757 тис. учнів. 
Водночас, на початку 2015/2016 навчального року працювало 17 337 
зазначених закладів, в яких навчається 3 783 тис. учнів (без урахування 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції). Таким чином, у 
порівнянні з 2014 роком спостерігається зменшення мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів (на 267), у той час коли кількість учнів збільшилась (на 26 
тис. осіб). 

За останні два роки у містах були закриті 38 шкіл, а відкрито лише 
чотири нові. Сільських шкіл було закрито 231, а відкрито 11. У містах Києві, 
Донецьку, Харкові закрито найбільше закладів. У сільській місцевості 
найбільшого скорочення зазнали загальноосвітні навчальні заклади у 
Житомирській, Чернігівській і Волинській областях65. 

 

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів на 
початок 

2014/2015 навчального року 2015/2016 навчального року 

 
 

                           Усього: 17 459 Усього: 17 201 

  

                                           
65 http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/01/13/zagalnoosvitni-navchalni-zakladi-statistika-za-dva-navchalni-roki/ 
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Крім того, за інформацією Департаментів освіти і науки Донецької та 
Луганської обласних державних адміністрацій внаслідок бойових дій на сході 
України на територіях, підконтрольних українській владі, було пошкоджено 
119 освітніх закладів. 

 

 

Окремо слід згадати про ризики чинних з 01.01.2015 змін у Закон 
України «Про загальну середню освіту», відповідно до яких реорганізація та 
ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за 
рішенням сесії місцевої ради, державної і приватної форми власності – за 
рішенням засновника (засновників). Таким чином, врахування думки громади 
при реорганізації чи ліквідації навчальних закладів державної та комунальної 
форми власності не потрібне, на відміну від  попередньої редакції Закону. Тому 
існує велика ймовірність того, що закриття навчальних закладів стане більш 
частим явищем. 

Актуальною у 2015 році була також проблема забезпечення державою 
учнів підручниками. Через недостатнє або несвоєчасне фінансування з боку 
держави батькам доводиться самостійно їх купувати. 

З метою концентрації фінансових ресурсів держави для оборони країни 
в державному бюджеті на 2015 рік спочатку взагалі не було передбачено 
коштів на підручники. Змінами у Закон України «Про освіту» від 28.12.2014 
передбачалось безоплатне забезпечення підручниками лише учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи та дітей із сімей, 
які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

Не зважаючи на те, що 17.07.2015 було прийнято зміни до Закону 
України «Про державний бюджет на 2015 рік», якими було  збільшено видатки 
на забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл, проблема 
залишалась невирішеною до кінця 2015 року. 

Найгостріше це відчували учні 4-х та 7-х класів, які до кінця 2015 року не 
були повною мірою забезпечені підручниками у зв’язку із неузгодженістю 
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виділення коштів із державного та місцевого бюджетів, затримкою їх 
замовлення та реорганізацією Інституту інноваційних технологій. 

У 2015 році до Уповноваженого з прав людини продовжували надходити 
звернення щодо порушення права дітей на освіту у зв’язку з відмовою їх 
батьків у проведенні щеплень, що свідчить про невжиття Міністерством 
охорони здоров’я необхідних заходів для вирішення цієї проблеми впродовж 
декількох років. 

Водночас дітям, які не відвідують дошкільний навчальний заклад з 
причин відсутності у них профілактичних щеплень, практикується надання 
дошкільної освіти шляхом охоплення їх соціально-педагогічним патронатом, 
що в результаті і було запропоновано декільком заявникам, але в цілому не 
вирішує дану проблему. 

У 2015 році Уповноваженим з прав людини було підготовлено 
альтернативну доповідь про стан виконання Україною Конвенції ООН про 
права інвалідів, яка була розглянута на 14-й сесії Комітету ООН з прав інвалідів 
у Женеві 19-20 серпня 2015 року. Зокрема, в даній доповіді було надано оцінку 
стану забезпечення права осіб з інвалідністю на освіту. 

Попри існування значної кількості нормативно-правових актів, які 
регулюють здобуття освіти дітьми з обмеженими можливостями, досі існують 
значні недоліки їх практичної реалізації. В першу чергу, необхідно забезпечити 
доступність навчальних закладів, транспорту та міської інфраструктури, 
пристосування приміщень навчальних закладів до потреб дітей з інвалідністю 
та супроводу дітей в учбовому процесі. 

Більшість приміщень учбових закладів є архітектурно недоступними (не 
обладнані пандусами, ліфтами, спеціальними гігієнічними кімнатами). Лише 
25% від загальної кількості дошкільних навчальних закладів визнані 
доступними для дітей з інвалідністю, 40% – загальноосвітніх, 35% – 
професійно-технічних. 

Інтеграцію дітей з інвалідністю ускладнює також відсутність 
необхідного кадрового забезпечення (дитячі лікарі-психіатри, кваліфіковані 
педагогічні, медичні і соціальні працівники, психологи) для роботи з дітьми з 
інвалідністю, недостатнє забезпечення державою навчально-методичною 
базою, зокрема підручниками та навчальними посібниками дітей з вадами 
зору, слуху та розумового розвитку та недостатня кількість спеціальних 
автобусів, пристосованих для перевезення дітей з порушенням опорно-
рухового апарату до місця навчання і додому тощо. 

Незважаючи на надані Комітетом ООН з прав людей з інвалідністю 
рекомендації провести реформу системи збирання даних про ситуацію осіб з 
інвалідністю з розбивкою за віком та статтю по всім секторам, включаючи 
освіту, на даний момент в Україні не ведеться узгоджений міжвідомчий 
статистичний облік дітей з особливими освітніми потребами, внаслідок чого 
виникають розбіжності даних про кількість таких дітей у віданні різних 
органів виконавчої влади, що ними опікуються. 
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Окрім того, кількість дітей з інвалідністю, які навчаються в інклюзивних 
класах, є неймовірно низькою. Зокрема, згідно з інформацією Міністерства 
освіти і науки України, із 151 000 дітей з інвалідністю (шкільного віку) в 
інклюзивних класах навчається 2 720, в спеціальних класах –  5 26566. 

Окремо слід зазначити, що Секретаріатом Уповноваженого з прав 
людини було взято участь у опрацюванні на засіданнях робочої групи 
законопроекту «Про освіту», в ході яких було враховано пропозиції 
Секретаріату щодо змін у ст.45 законопроекту стосовно забезпечення 
безкоштовним гарячим харчуванням дітей з інвалідністю, як це гарантується 
зараз частиною 5 статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», та 
видалення ч.4 ст. 18 законопроекту, якою обмежувалось зарахування осіб з 
особливими освітніми потребами до навчальних закладів з метою 
забезпечення права на ефективне навчання інших осіб. 

Варто згадати певні позитивні тенденції у 2015 році для дітей з 
непідконтрольних територій. 

Безсумнівно, значним зрушенням у сфері освіти стала лібералізація 
процедури отримання дітьми з Автономної Республіки Крим, а також 
непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей українських 
документів про освіту. 14.07.2015 в Положення про дистанційне навчання, 
затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, 
було внесено зміни, якими встановлено можливість дистанційного навчання 
учнями, які проживають на тимчасово окупованій території України або у 
населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. 

Окрім того, для випускників із Автономної Республіки Крим, а також 
непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей у 2015 році 
продовжувався термін реєстрації для участі у ЗНО до 10 червня та проводились 
додаткові сесії. 

Так, за інформацією Міністерства освіти і науки України в цьому році 
випускникам із Криму було видано 285 свідоцтв про закінчення базової 
середньої освіти та 293 атестати про повну загальну середню освіту. 

 
Інформація 

про випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році 
на території Донецької та Луганської областей 

 
 у Донецькій області у Луганській області 

навчалось на екстернатній та вечірній 
формі 

497 учнів 9 класу 
1025 учнів 11 класу 

132 учні 9 класу 
269 учнів 11 класу 

документи про освіту отримали 482 учні 9 класу 
762 учні 11 класу 

Міністерством освіти і науки 
України не надано інформації 

для проходження ЗНО зареєструвалось 845 учнів 11 класу 238 учнів 11 класу 

  
                                           
66 http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/zagalni-vidomosti.html 
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У той же час на запит Уповноваженого з прав людини про надання 
інформації про кількість дітей з непідконтрольної території, які з’явились на 
зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, 
Міністерство освіти і науки листом від 03.06.2015 повідомило про те, що для 
проходження ЗНО з української мови із зони проведення антитерористичної 
операції з’явилися 76 дітей (9%) із Донецької області, 121 дитина (50,8%) із 
Луганської області. 

На вимогу Уповноваженого повідомити про заходи, спрямовані на аналіз 
причин такої низької явки дітей та виправлення ситуації, Міністерство 
поінформувало, що для випускників із непідконтрольних територій 
продовжили термін реєстрації для участі у ЗНО та були проведені додаткові 
сесії. 

Завдяки вжитим заходам не взяли участь у тестуванні лише 6 відсотків 
зареєстрованих для проходження ЗНО випускників із непідконтрольних владі 
територій Донецької та Луганської областей. 

Тим не менш питання забезпечення права дітей з окупованої та 
непідконтрольної територій на належний доступ до освіти залишається 
актуальним і таким, що перебуває на контролі Уповноваженого з прав людини. 
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Розділ 13. ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ 
 
Протягом 2015 року до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини надійшло 185 звернень, в яких повідомлялося про порушення права на 
громадянство, серед яких 45 звернень стосувалися порушення права на 
набуття громадянства, 15 – свободи від позбавлення громадянства, 10 – права 
на вихід з громадянства України, тощо. Крім того, 721 звернення стосувалося 
питання порушення права на свободу пересування, з яких 99 пов’язано саме з 
питаннями отримання паспорту громадянина України, а 42 – з питаннями 
отримання реєстрації. Окремо слід зазначити про те, що в цілому до 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло 168 скарг на дії 
працівників Державної міграційної служби України. 

Аналіз зазначених звернень дозволяє виділити декілька основних 
категорій осіб, права яких у сфері міграції порушуються в Україні. Саме ці 
категорії фактично формують прошарок латентних осіб без громадянства. 

Перша категорія осіб – це колишні громадяни колишнього СРСР, ті, що 
народилися на території України, але з різних причин не опікувалися 
питаннями отримання будь яких документів, в тому числі і паспорта 
громадянина України. Наприклад, вони не замінили свої радянські паспорти, і 
відповідно, не отримали нові паспорти України, тому що не знали всіх вимог 
законодавства щодо заміни паспортів, та частіше за все не хотіли проходити 
складні адміністративні процедури тощо. На сьогодні ми маємо велику 
кількість громадян колишнього СРСР, у яких досі в наявності є тільки 
радянський паспорт, або взагалі – лише свідоцтво про народження, видане в 
радянський час. 

Друга і, мабуть що, найбільша категорія осіб – це також громадяни 
колишнього СРСР, але які народилися на території інших колишніх республік 
СРСР та з різних причин переїхали в Україну, в основному в результаті розпаду 
СРСР. 

Якщо проблеми першої категорії осіб незважаючи на певні складнощі 
можуть бути вирішені в рамках чинного законодавства, то на жаль, проблеми 
другої категорії не можуть бути вирішені без відповідних змін до 
законодавства. 

Закон України «Про громадянство України» передбачає, що 
громадянами України є усі громадяни колишнього СРСР, які на момент 
проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно 
проживали на території України, або які на момент набрання чинності Законом 
України "Про громадянство України" (13 листопада 1991 року) проживали в 
Україні і не були громадянами інших держав. 

Таким чином, першій категорії осіб достатньо підтвердити факт свого 
постійного проживання на території України на вказані дати, і вони можуть 
майже безперешкодно отримати громадянство України. 

Однак нічого не робиться для того, щоб зменшити кількість осіб в цій 
категорії. Зокрема, не проводяться широкі інформаційні кампанії про 
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можливість отримати громадянство, кампанії з реєстрації та документування, 
не здійснюється спрощення адміністративної процедури отримання 
громадянства. 

На жаль, непоодинокі випадки, коли працівники Державної міграційної 
служби навпаки розповідають особам, які звернулися з питань отримання 
громадянства, що отримати громадянство буде затратно, складно та це займе 
дуже тривалий час, що, в свою чергу, негативно відбивається на прагненні осіб 
отримати громадянство. А якщо врахувати ті великі черги, які треба вистояти в 
підрозділах міграційної служби, то зрозуміло, що адміністративна практика на 
сьогодні не сприяє спрощенню доступу до процедури отримання громадянства. 

Що стосується осіб, які належать до другої категорії, то вони прибули в 
Україну з інших колишніх радянських республік в результаті распаду СРСР, 
тобто в 1992-1997 роках. Більшість з них вважалися біженцями від збройних 
конфліктів (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова). Всі вони свого часу були 
документовані паспортами СРСР зразка 1974 року або свідоцтвами про 
народження радянського зразка. У деяких документи збереглися, у декого 
документи були загублені під час конфліктів чи переїздів. Деякі з них 
отримали відповідні документи (посвідки на проживання, паспортні 
документи) з порушенням встановленого порядку, зокрема внаслідок 
корупційних дій.  

Ця категорія осіб тривалий час проживає на території України. Мова йде 
про 10-15-20, а інколи і більше 25 років. Вони інтегровані в українське 
суспільство, їх життя нерозривно пов’язане з Україною, у більшості випадків 
вони не мають тісних зв’язків з країнами свого походження.  

Однак, відповідно до законодавства України вони та їх діти проживають 
на території України з порушенням правил перебування, якщо не доведуть, що 
вони проживають на території України на законних підставах. Тобто в їх 
паспортах зразка 1974 року має бути відмітка про постійну чи тимчасову 
прописку на території України, або вони зареєстрували на території України 
свій національний паспорт, чи мають посвідку на постійне чи тимчасове 
проживання на території України, або їм надано статус біженця чи притулок в 
Україні. 

Крім того, документами, що засвідчують законність перебування 
іноземця, особи без громадянства на території України, можуть бути: довідка 
про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, 
яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий 
захист, та довідка про звернення за захистом в Україні (Закон України «Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»); 
посвідка на постійне проживання та посвідка на тимчасове проживання 
(Закони України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та 
«Про імміграцію»); довідка, що підтверджує факт звернення за встановленням 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, довідка про встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (Закон України «Про 
протидію торгівлі людьми»). 
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Однак, зазначена категорія колишніх громадян колишнього СРСР, 
частіше за все, має в документах не анульований штамп про реєстрацію на 
території іншої республіки колишнього СРСР, або взагалі не має будь яких 
документів, деякі – лише свідоцтва про народження, що значно ускладнює 
підтвердження ними законності свого перебування на території України. Але 
навіть те, що частина з цієї категорії осіб мають всі документи, необхідні для 
підтвердження законності перебування, а також, як вже зазначалось, і 
паспорти громадян України, вони не можуть отримати громадянство України 
та продовжують перебувати під постійним тиском з боку Державної 
міграційної служби. 

На сьогодні поширеною є практика коли для вирішення питання 
законності перебування в Україні цій категорії осіб просто пропонується 
виїхати з території України, а потім офіційно в’їхати та оформлювати або 
посвідки на імміграцію чи тимчасове або постійне проживання, або – 
громадянство України у зв’язку з тим, що багато з них мають дітей чи онуків, 
які є громадянами України. 

У той же час такий підхід лише ускладнює ситуацію, тому що такі особи  
не можуть повернутись до країни свого проходження або до країни, де були 
колись зареєстровані, через відсутність з нею будь-яких зв’язків. Фактично їм 
пропонується покинути домівку, сім’ю та виїхати невідомо куди, при цьому без 
документів на 180 днів. Але і тут існує проблема, оскільки за порушення 
міграційного законодавства міграційна служба має право накласти заборону на 
в’їзд в Україну. Оскільки ситуація для людей стає непередбачуваною, то їх 
фактично примушують продовжувати існування в Україні без будь яких 
документів. 

Крім того, для оформлення відповідних документів всі вони повинні 
підтвердити, що вони не є громадянами держав, на території яких народилися 
або були зареєстровані до переїзду в Україну. У зв’язку з цим, їм треба 
звертатися до посольств та консульств цих держав, щоб отримати довідку, що 
вони не є громадянами цих держав. Частіше за все, питання, до якого 
посольства звертатися, вирішується відповідно до місця народження особи, 
якщо в неї є лише свідоцтво про народження, або за місцем останньої 
реєстрації, зазначеним в паспорті громадянина колишнього СРСР, або до обох 
посольств одночасно. 

Наприклад, якщо особа народилась в Молдові, то вона зобов’язана 
підтверджувати відсутність громадянства саме Молдови, в той час як ця особа 
теоретично могла би мати громадянство будь якої колишньої республіки СРСР, 
наприклад Російської Федерації чи Білорусі, якщо вона протягом різних 
періодів життя проживала в цих колишніх республіках. 

Тим більше такий обов’язок виглядає недоцільним, оскільки Законом 
України «Про громадянство України» передбачено, що при отриманні 
українського громадянства особа має подати зобов’язання припинити 
іноземне громадянство, або декларацію про відмову від іноземного 
громадянства (підданств) інших держав, або декларацію про відсутність 
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іноземного громадянства. Більш того, відповідно до статті 2 вказаного Закону 
якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з 
Україною він визнається лише громадянином України. 

Також слід зазначити, що обов’язок для колишніх громадян СРСР 
отримувати довідки про наявність чи відсутність громадянства держави 
походження є значним обтяженням процедури, в тому числі і фінансовим. 

Як правило категорія осіб, про яку йдеться, є малозабезпеченими 
громадянами, тому що відсутність документів та громадянства значно обмежує 
їх в реалізації свої прав, у тому числі і трудових. У той же час отримання такої 
довідки тягне значні фінансові витрати. Зокрема, згідно з інформацією 
посольства РФ в Україні за оформлення запиту з перевірки обставин, що 
свідчать про наявність або відсутність громадянства Російської Федерації, 
треба заплатити 1750 грн. (70 доларів США) плюс консульській збір – 1625 грн 
(65 доларів США), а після цього за видачу довідки про відсутність громадянства 
Російської Федерації знову ж таки треба заплати ще 1750 грн (70 доларів США), 
плюс консульській збір – 1625 грн (65 доларів США). Таким чином для однієї 
особи отримання такої довідки в результаті коштує 6750 грн (270 доларів 
США). А з урахуванням інфляції ця сума станом на лютий 2016 року становить 
більше 7200 грн. І це не враховуючи витрат на проїзд до посольства чи 
консульства. 

Звісно, такі вимоги законодавства ставлять цих осіб в такі умови, що 
вони просто не можуть дозволити собі отримати такі довідки та скоріше за все 
приймуть рішення залишатися без документів. 

Проблема підсилюється ще і тим, що наразі існує практика прийняття 
органами міграційної служби рішень, якими вони скасовують свої рішення 
п’яти, десяти або навіть майже п’ятнадцяти річної давнини, зазначаючи, що, 
дозвіл на імміграцію, посвідка на проживання або навіть громадянство були 
надані особі з порушенням діючих на той час законодавчих норм, що становить 
помилку діючого на той час органу, відповідального за реалізацію державної 
політики у сфері міграції. Подібні рішення призводять до того, що особа 
визнається такою, яка впродовж 5-10-15 років незаконно проживала на 
території України. На початку 2015 року звернення з цього питання значно 
почастішали.  

Так, до Уповноваженого з прав людини з Житомирської області 
надійшло звернення пана Ш., який зазначав про те, що проживає в Україні з 
1990 р. та був документований паспортом громадянина України в 2001 р. ДМС 
України в 2005 році проведено службову перевірку та визнано його паспорт 
таким, що оформлений з порушенням законодавства. За інформацією ДМС 
України Ш. прибув в Україну в 1998 році та документований паспортом 
громадянина України без видання відповідного Указу Президента України. 

Іншим прикладом є справа пані С., яка також зверталася за допомогою 
до Уповноваженого з прав людини. Заявниця зазначила, що була 
документована паспортом громадянина України в 2005 р. Кам’янським РВ 
УМВС України. Як громадянка України вона уклала шлюб з громадянином 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                522 
 
 

України, про що зазначено у свідоцтві про шлюб, виданому відділом РАЦС 
Кам’янського районного управління юстиції Черкаської області в 2009 р. 
Однак, у 2013 році, тобто через 8 років, на виконання запиту прокуратури 
міграційною службою Черкаської області було здійснено перевірку підстав 
документування її паспортом громадянина України та встановлено, що пані С. 
документована всупереч вимогам законодавства України, оскільки підстав 
вважати її громадянкою України немає, а з питання набуття громадянства 
України в установленому порядку С. не зверталася. На підставі ухвали 
Кам’янського районного суду Черкаської області в 2013 році її паспорт 
громадянина України Державною міграційною службою знищено, а пані С. було 
рекомендовано звернутися до підрозділу Державної міграційної служби за 
дозволом на імміграцію, як дружині громадянина України. 

Однак, в той же час пані С. було відмовлено у наданні такого дозволу на 
імміграцію, оскільки у поданому нею свідоцтві про одруження було зазначено, 
що вона є громадянкою України, оскільки брак укладався ще за наявності 
паспорта. Тому Державна міграційна служба знову ж рекомендувала С. 
звернутися до Державної реєстраційної служби з метою внесення відповідних 
змін до свідоцтва про шлюб. За результатами звернення до Державної 
реєстраційної служби пані С. також було відмовлено у внесенні змін, оскільки у 
неї відсутній документ, що підтверджував би законність її перебування в 
Україні на дату укладання шлюбу.  

Після цього тривалий час С. доводила законність свого перебування на 
території України під час укладання шлюбу вже в судовому порядку. Суди 
першої та апеляційної інстанцій прийняли рішення на її користь та 
підтвердили, що на час укладання шлюбу вона знаходилась на законних 
підставах. Однак, весь цей час  з 2013 року по 2015 рік пані С. перебувала під 
загрозою примусового повернення в Молдову, що також негативно 
відображалося і на членах її сім`ї.  

Також до Уповноваженого звернувся пан А., який повідомив, що він та 
його брат проживають в Україні з 1992 року. У 2003 році Шевченківським РВ 
УМВС України у Чернівецькій області він був документований паспортом 
громадянина України на підставі рішення начальника ВГП та ІС УМВС України 
у Чернівецькій області про встановлення належності до громадянства України 
відповідно до Закону України «Про громадянство України». Однак, через 11 
років в 2014 році Управлінням ДМС України у Чернівецькій області проведено 
службове розслідування щодо законності видачі вказаного паспорта, в ході 
якого встановлено, що паспорт був виданий з порушенням вимог 
законодавства України про громадянство. В результаті начальником 
Управління ДМС України у Чернівецькій області скасовано рішення начальника 
ВГП та ІС УМВС України у Чернівецькій області про встановлення належності А. 
до громадянства України від 24.09.2003 р. у зв’язку з поданням свідомо 
неправдивих відомостей та недійсних документів. Крім того, рішенням 
Управління ДМС України у Чернівецькій області від 31.12.2014 р. було 
відмінено рішення начальника ВГП та ІС УМВС України у Чернівецькій області 
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від 27.09.2001 р. про встановлення належності до громадянства України брата 
заявника у зв’язку з поданням ним свідомо неправдивих відомостей та 
недійсних документів. Отже брат був позбавлений паспорта громадянина 
України через 13 років після видачі документа. 

Іншим прикладом є приклад пані Ц., у якої працівниками Державної 
міграційної служби в м. Одеса майже через 15 років був скасований дозвол на 
імміграцію, який був виданий з порушенням вимог законодавства, а їй було 
запропоновано повернутися до Молдови, залишивши сім’ю та чоловіка в 
Україні. 

Усі ці випадки були предметом судового розгляду. У справі пані Ц. 
представники Секретаріату Уповноваженого брали участь у справі та 
представляли свою позицію під час судових засідань. 

Слід зазначити, що в таких випадках суди займають позицію, що 
помилка працівника державного органу не є підставою для скасування 
документів, та приймають рішення на користь заявників. 

Зокрема, у зазначеному вище випадку в справі пані Ц. суд погодився з 
тим, що ні Закон України «Про імміграцію», ні будь-який інший Закон України 
не передбачає такої підстави для скасування дозволу на імміграцію, як 
виявлення органами ДМС своєї помилки. Така ж позиція була висловлена у 
Постанові Вищого адміністративного суду України № К/9991/46615/11 від 
18.09.2013 р. Зокрема судом було констатовано, що компетентними органами в 
межах своїх повноважень має проводитись відповідна перевірка, результатом 
якої є прийняте рішення у справі. Скасування рішення, прийнятого 
компетентними органами, є порушенням принципу пропорційності та 
порушення законодавства України, зокрема «Порядку провадження за заявами 
про надання дозволу на імміграцію і подання про його скасування та 
виконання прийнятих рішень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України № 1983 від 29.12.2002 р. Крім того, за таких обставин особа проживає 
на території України на законних підставах більше десяти років та має міцні 
зв’язки з Україною, а отже видворення такої особи з території України у разі 
скасування її дозволу на імміграцію становить грубе порушення статті 8 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (див., наприклад, 
рішення Європейського суду з прав людини у справах «Меемі проти Франції» 
від 26 вересня 1997 року, «Бігаєва проти Греції» від 28 травня 2009 року). 

Аналогічна позиція стосується і інших наведених вище прикладів, 
оскільки будь-яка спроба притягнення вказаних осіб до відповідальності за 
порушення міграційного законодавства шляхом примусового їх видворення з 
України потягне за собою звернення до Європейського суду з прав людини, 
згідно з практикою якого примусове видворення осіб, що мають тісні соціальні 
та сімейні стосунки в державі, з якої особу видворяють, становить порушення 
статті 8 Конвенції (справи «Беррехаб проти Нідерландів» від 21 червня1988 р., 
«Мустакім проти Бельгії» від 18 лютого 1991 р.) 

Така адміністративна практика Державної міграційної служби є 
неприпустимою і з огляду на таке. Навіть, якщо під час перевірки встановлено 



ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ  2015 
 

 
 

www.ombudsman.gov.ua                                                                                                                                                                524 
 
 

факт порушення вимог законодавства при видачі документа, то це ніяк не 
свідчить про вину саме тієї особи, яка отримала цей документ. Конкретний 
працівник органів внутрішніх справ, який приймав рішення з порушенням 
законодавства в той час, не відчуває ніяких наслідків за результатами цієї 
перевірки, оскільки з моменту прийняття ним цього хибного рішення пройшло 
10 чи 15 років, а тому притягати його до дисциплінарної, адміністративної або 
кримінальної відповідальності неможливо у зв’язку із тим, що пройшли строки 
давності для притягнення до відповідальності. Отже, замість такого 
працівника органів внутрішніх справ фактично покарання несе саме та особа, 
якій документи були видані, оскільки саме її позбавляють певного статусу, 
яким вона користувалася тривалий час. 

Негативна адміністративна практика Державної міграційної служби 
полягає ще і в тому, що такі перевірки здійснюються з дотриманням певного 
профайлінгу, тобто більш прискіпливим перевіркам підлягають саме ті 
громадяни України, які народилися не в Україні, але отримали в 90-тих роках 
минулого сторіччя або на початку 2000-них років паспорти громадян України, 
якщо вони з будь-яких причин звертаються до органів міграційної служби. 

Так, до Уповноваженого з прав людини надійшло звернення громадянки 
України М., уродженки РФ, яка звернулася до Подільського РВ ГУ ДМС України 
у м. Києві з метою отримання дозволу на імміграцію для свого чоловіка – 
громадянина РФ. Натомість працівники вказаного відділу повідомили їй, що 
вона має документально підтвердити факт своєї реєстрації на території 
України станом на 1991 рік, оскільки у них виникли сумніви щодо 
правильності видачі їй паспорта громадянина України саме тому, що вона 
народилася на території РФ. При цьому до уваги не бралося те, що її батьки 
були зареєстровані в Україні на той час, а самій М. на той час було всього 6 
років. 

У результаті втручання Уповноваженого з прав людини в даному 
випадку працівники ДМС України повідомили, що порушень законодавства 
щодо документування громадянки М. паспортом громадянина України не 
виявлено, а її чоловікові надано дозвіл на імміграцію в Україну. 

Уповноваженим з прав людини двічі протягом року проводилися наради 
з представниками Державної міграційної служби, в тому числі і з цього 
приводу, та звернуто увагу керівництва Служби на недопустимість таких 
профайлігнових перевірок, які мають ознаки дискримінації за місцем 
народження. 

Загалом протягом 2015 року до Державної міграційної служби було 
направлено 218 листів-подань із зазначених питань та проведено низку нарад. 
Незважаючи на неодноразові звернення до Державної міграційної служби 
України, надані роз’яснення та проведені з цього питання зустрічі, практика 
скасування своїх рішень десятирічної давнини не припинилась та продовжує 
призводити до порушень прав людини. 
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Є декілька шляхів вирішення вказаного питання.  
Перший – це проведення міграційної амністії та легалізації осіб, які 

відповідають встановленим відповідним нормативним актом критеріям, 
дозволить вирішити проблему нелегального перебування на території України 
вказаної категорії іноземців та осіб без громадянства, а також уникнути 
неефективного притягнення до відповідальності згаданої категорії осіб, 
оскільки все одно вони будуть намагатися уникнути відповідальності або ж 
повторно порушувати встановлений порядок, оскільки мають намір 
проживати на території України. 

Другий – це внесення відповідних змін до Закону України «Про 
громадянство України», в якому зокрема передбачити норму, що громадянами 
України є особи, які перебували у громадянстві СРСР, постійно проживають 
останні п’ять років (з моменту звернення до органів внутрішніх справ) на 
території України і не зробили заяви про належність до громадянства іншої 
держави. 

Такий підхід буде свідчити про намагання виконати взяті на себе в 2013 
році під час ратифікації Конвенції ООН «Про скорочення без громадянства» 
міжнародні зобов’язання по скороченню кількості випадків без громадянства. 

Крім того, необхідно негайно припинити негативну практику скасування 
документів, виданих більше ніж п’ять років тому. 

Окремо необхідно звернути увагу і на проблему набуття громадянства 
іноземцями, які брали участь в протестах на Майдані. Тут мова йде саме про 
громадян Російської Федерації, Білорусії та інших держав СНД. 

Слід зазначити, що вони також поділяються на дві основні групи. Перша 
-  це ті, що вже на момент початку протестів в м. Києві перебували в державі з 
порушенням правил перебування іноземців в Україні. Друга група – це ті особи, 
що прибули в Україну саме з метою підтримки учасників Майдану та мали 
попереду ще 90 діб для законного перебування. 

Однак, представники обох груп після того, як вони брали активну участь 
в протестах на Майдані в м. Києві, фактично втратили можливість повернутися 
до своєї держави. 

Більша частина таких іноземців, особливо громадян Російської 
Федерації, побоюється, що на їх батьківщині їх буде притягнуто до 
кримінальної відповідальності. Особливо такі побоювання посилилися після 
того, як загальновідомим став той факт, що Російська Федерація визнала 
винним у заподіянні шкоди здоров'ю співробітника «Беркута» в лютому 2014 
року під час масових протестів на Майдані в м. Києві навіть громадянина 
України Олександра Костенка.   

Отже, обидві зазначені групи іноземців відповідно до законодавства 
України або мають добровільно покинути територію держави, або можуть бути 
примусово повернені чи видворені за межі України, тому що всі ці особи 
знаходяться в Україні незаконно. 

  Однак, згідно з міжнародними стандартами у сфері міграції та надання 
притулку, іноземець або особа без громадянства не можуть бути примусово 
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повернуті чи примусово видворені або видані чи передані до країн, де їх життю 
або свободі загрожуватиме небезпека у зв’язку, в тому числі, з їх політичними 
переконаннями. Така ж сама норма міститься і в Законі України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства». 

У той же час, незважаючи на зазначені норми міжнародного та 
національного права та всі перелічені вище загрози, що очікують цих іноземців 
на їх батьківщині, Державна міграційна служба відмовляє їм у наданні статусу 
біженця або особи, що потребує додаткового захисту, а тому вони автоматично 
підпадають під загрозу примусового видворення. 

Саме з таким питанням до Уповноваженого з прав людини звернувся 
громадянин РФ А., кіноактор, громадянин Російської Федерації, який був 
активним учасником Майдану в м. Києві у 2014 році. За інформацією друзів та 
знайомих А., в Росії його викреслили із переліку кіноакторів РФ та порушили 
проти нього кримінальну справу за статтею «Тероризм», у зв’язку з чим А. вже 
тривалий час намагається довести Державній міграційній службі, що його 
подальше життя в Росії – під загрозою, але отримав відмови у наданні статусу 
біженця. Ці рішення ДМС України А. оскаржив до суду. За рішенням 
Уповноваженого з прав людини її представники були присутніми під час 
судових засідань. Наразі, суд апеляційної інстанції прийняв рішення на користь 
А., підтвердивши таким чином правильність рішення, прийнятого судом 
першої інстанції. Однак А. очікує, що Державна міграційна служба буде 
звертатися і до Вищого адміністративного суду з касаційною скаргою, у зв’язку 
з чим справа продовжує перебувати на контролі Уповноваженого. 

Отже з метою виправлення вказаної ситуації необхідно прийняти 
рішення про спрощення процедури отримання громадянства для осіб, які брали 
участь в протестах на Майдані, зокрема, як для осіб, що мають особливі заслуги 
перед Україною, або провести міграційну амністію і для цієї категорії осіб. 

Негайно припинити негативну адміністративну практику відмови у 
наданні статусу біженців та осіб, які потребують додаткового заходу, 
вихідцям з держав-учасниць СНД, які брали участь в протестах на Майдані. 
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Розділ 14. СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

З ПРАВ ЛЮДИНИ У 2015 РОЦІ 
 

Таблиця 1. Звернення  до Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини, 2015 рік 

1. Зареєстровано звернень 19 030 
з них від:  
громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи їх 
представників 17 902 

народних депутатів України 274 
юридичних осіб 849 
з власної ініціативи 5 

2. Електронною поштою 2043 

3. Колективних звернень 837 

4. Індивідуальних звернень 18 193 

5. Кількість осіб, які поставили під ними свої підписи 50 625 

6. Усних звернень 6231 

з них:  
на особистому прийомі 2089 
телефоном 4142 

7. Всього осіб, які звернулися до Уповноваженого  56 856 
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Таблиця 2. Розгляд письмових звернень, які надійшли до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 2015 рік  

Надійшло  письмових звернень 19 030 
у тому числі  

визнано прийнятними для розгляду 18 076 
з них:  

відкрито проваджень 12 392 
направлено до компетентних органів 94 

Завершено розгляд 16 084 
з них: 

поновлено права, частково поновлено права, надано 
роз’яснення 

11 251 

визнано неприйнятними для розгляду 954 
з них:  

відмовлено у розгляді 551 
надано роз’яснення 212 
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Таблиця 3. Загальна кількість письмових звернень до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини по регіонах 

України, а також у розрахунку на 10 тис. населення,  2015 рік  

 

Регіон 
Загальна 
кількість 
звернень 

З розрахунку 
на 10 тис. 
населення 

Автономна Республіка Крим 22 – 
Вінницька 462 2,9 
Волинська 280 2,7 
Дніпропетровська 1285 3,9 
Донецька 3586 8,4 
Житомирська 384 3,1 
Закарпатська 256 2,0 
Запорізька 595 3,4 
Івано-Франківська 216 1,6 
Київська 900 5,2 
Кіровоградська 412 4,2 
Луганська 352 1,6 
Львівська 895 3,5 
Миколаївська 465 4,0 
Одеська 991 4,1 
Полтавська 675 4,7 
Рівненська 257 2,2 
Сумська 329 2,9 
Тернопільська 379 3,5 
Харківська 1325 4,9 
Херсонська 364 3,4 
Хмельницька 329 2,5 
Черкаська 468 3,8 
Чернівецька 132 1,5 
Чернігівська 330 3,1 
м.Київ 3038 10,5 
м.Севастополь 3 – 
Всього: 18 730 4,4 
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Таблиця 4. Скарги на органи влади та інші установи за зверненнями  
до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 2015 рік 

Органи влади й інші організації та установи,  
на які скаржаться заявники 

Кількість 
повідомлень 

%  загальної 
кількості 

Президент України (адміністрація, комісії при 
Президентові України) 482 1,6 
Верховна Рада України 451 1,5 
Кабінет Міністрів України 3212 10,3 
Конституційний суд України 17 0,1 
Верховний Суд України 35 0,1 
Суди України  3176 10,2 
Міністерство внутрішніх справ  
(з регіональними управліннями) 2379 7,7 
Національна поліція України  
(з регіональними управліннями) 64 0,2 
Міністерство юстиції України  
(з регіональними управліннями) 384 1,2 
Державна виконавча служба 247 0,8 
Міністерство соціальної політики України  
(з регіональними органами) 331 1,1 
Служби у справах дітей 87 0,3 
Міністерство охорони здоров’я України  
(з регіональними органами) 512 1,6 
Міністерство оборони України 2791 9,0 
Рада національної безпеки і оборони України 285 0,9 
Міністерство освіти і науки України                       72 0,2 
Міністерство доходів і зборів України  24 0,1 
Державна фіскальна служба України 140 0,4 
Пенсійний фонд України  
(з регіональними управліннями) 2993 9,6 
Прокуратура України  
(органи прокуратури всіх рівнів) 1974 6,4 
Державна пенітенціарна служба України  
(з регіональними управліннями) 1693 5,5 
Державна міграційна служба 168 0,5 
Служба безпеки України 189 0,6 
Місцеві державні адміністрації  704 2,3 
Органи місцевого самоврядування 1326 4,3 
Державні підприємства  125 0,4 
Комунальні підприємства 411 1,3 
Банківські установи 679 2,2 
Юридичні особи 1055 3,4 
Фізичні особи 964 3,1 
Інші  4048 13,1 
Усього повідомлень 31018 100,0 
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Таблиця 5. Види порушених прав за письмовими зверненнями до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 2015 рік 

  

Порушені права Кількість 
повідомл. 

% 
загальної 
кількості 

Принцип рівності 254 0,57 

у тому числі:   
Рівність прав і свобод незалежно від: 197 0,44 
Рівність перед законом (ст.21) 9 0,02 
Спеціальні заходи щодо рівності прав жінки і чоловіка 34 0,08 
Рівність прав іноземців і осіб без громадянства з правами 
громадян України (ст.26) 8 0,02 

інші 6 0,01 

Особисті права 6369 14,32 

у тому числі:   
Невід’ємне право на життя (ст.27) 3334 7,49 
Право на повагу до гідності (cт.28) 948 2,13 
Права на свободу та особисту  недоторканість(ст.29) 970 2,18 
Свобода від рабства і торгівлі людьми 4 0,01 
Презумпція невинуватості (ст.62) 24 0,05 
Право на недоторканість житла 100 0,23 
Право на недоторканість володіння особи(ст.30) 149 0,34 
Право на таємницю: (ст. 31) 20 0,05 
Свобода від втручання в особисте і сімейне життя (ст.32) 745 1,67 
Свобода від насильства в родині: 62 0,14 
Право на шлюб 10 0,02 
інші 3 0,01 

Громадянські права 24 475 55,01 

у тому числі:   
Право на громадянство (ст.25) 185 0,42 
Свобода пересування (ст. 33) 721 1,62 
Свобода застосування мови (ст. 10) 17 0,04 
Право на судовий захист прав і свобод людини і 
громадянина (ст.55) 4720 10,61 
Право на звернення (ст.40) 6487 14,58 
Право на відшкодування шкоди (ст. 56) 138 0,31 
Право на поновлення прав репресованих і реабілітованих 8 0,02 
Свобода від порушень прав працівниками 
правоохоронних органів 4490 10,09 
Права осіб, позбавлених волі (ст.63) 2250 5,06 
Право на дотримання режиму утримання в місцях 
несвободи 484 1,09 
Права людини в Збройних Силах України та інших 272 0,61 
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формуваннях, передбачених законом (ст.17,65) 
Право на правову допомогу 3722 8,36 
Перевищення повноважень посадовими особами 615 1,38 
Свобода від корупційних дій посадових осіб 361 0,81 
інші 5 0,01 

Політичні права 2607 5,86 

у тому числі:   
Право свободи думки і слова (ст. 34) 564 1,27 
Право на свободу світогляду і віросповідання (ст.35) 38 0,09 
Право на свободу об’єднання у політичні партії, 
громадські організації (ст.ст.36, 37) 134 0,30 
Право на об"єднання та участь у професійних спілках 
(ст.36) 9 0,02 
Право брати участь в управлінні державними справами 
(ст.ст. 38, 69-72) ) 73 0,16 
Право на мирні збори, мітинги, демонстрації тощо (ст.39) 13 0,03 
Право на доступ до публічної інформації 1772 3,98 
інші 4 0,01 

Економічні права 2830 6,36 

у тому числі:   
Право власності (ст. 41) 582 1,31 
Право на отримання коштів 300 0,67 
Право на спадкування майна 103 0,23 
Право на землю (ст.14) 419 0,94 
Право на підприємницьку діяльність (ст. 42) 32 0,07 
Право споживачів на якісну і безпечну продукцію та 
послуги (ст.42) 455 1,02 
Трудові права 812 1,82 
Право на відпочинок 12 0,03 
Свобода від порушення законодавства про податки 67 0,15 
інші 48 0,11 

Соціальні права 6344 14,26 

у тому числі:   
Право на оздоровлення 29 0,07 
Право на соціальний захист (ст.ст.45) 922 2,07 
Право на достатній життєвий рівень для себе та своєї 
сім’ї (харчування, одяг, житло) (ст.48) 234 0,53 
Право на пенсію (ст.46) 3587 8,06 
Право на житло (ст. 47) 720 1,62 
Право на охорону здоров’я, медичну допомогу та 
медичне страхування (ст.49) 583 1,31 
Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50) 161 0,36 
Право на освіту (ст. 53) 96 0,22 
інші 12 0,03 
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Культурні права 15 0,03 

у тому числі:   
Свобода літературної, художньої, наукової і технічної 
творчості (ст. 54) 5 0,01 

Авторські права та право на інтелектуальну власність 4 0,01 
інші 6 0,01 

Права дітей (ст. 52) 922 2,07 

у тому числі:   
Права дітей: право на ім’я та громадянство 7 0,02 
Права дітей: право на забезпечення мережі дитячих 
закладів 19 0,04 
Права дітей: право на захист від порушення процедури 
усиновлення чи опікунства 48 0,11 
Права дітей: свобода від дитячої безпритульності 6 0,01 
Права дітей: право на житло 110 0,25 
Свобода від економічної експлуатації дітей 4 0,01 
Права дітей: свобода від насильства 40 0,09 
Права дітей: свобода від незаконного переміщення 
(зміна місця проживання дитини) 68 0,15 
Права дітей: право на одержання аліментів 70 0,16 
Права дітей: право на виховання в сім"ї 45 0,10 
Права дітей: право на контакт з батьками та іншими 
родичами 87 0,20 
Права дітей: право на оздоровлення та відпочинок 11 0,02 
Права дітей: право на життя та охорону здоров’я 94 0,21 
Права дітей: право на загальну середню та дошкільну 
освіту 73 0,16 
Права дітей право на вільне висловлення думки 4 0,01 
Права дітей: право на соціальні виплати 57 0,13 
інші 179 0,40 

Звернення без сенсу 161 0,36 

Інші 487 1,09 

Звернення надіслано помилково 32 0,07 
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Таблиця 6. Кількість звернень до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини за соціальними категоріями заявників, 2015 рік 

Соціальна категорія заявників Кількість звернень 
Адвокат (захисник) 399 
Багатодітна сім’я 146 
Біженець 6 
Ветеран війни 55 
Ветеран військової служби 86 
Ветеран органів внутрішніх справ 84 
Ветеран праці 215 
Військовослужбовець 98 
ВІЛ-інфікована особа 12 
Внутрішній переселенець 314 
Громадянин іншої держави 261 
Громадянин України – трудовий мігрант 3 
Громадянин України, що перебуває за кордоном 15 
Депутат місцевої ради 89 
Державний службовець 106 
Дитина війни 143 
Журналіст, працівник ЗМІ 124 
Закордонний українець 1 
Засуджений 1750 
Інвалід війни 155 
Інвалід з дитинства 134 
Інвалід загального захворювання 281 
Інвалід праці 45 
Керівник (представник) юридичної особи 890 
Мати-героїня 16 
Народний депутат України 206 
Нелегальний мігрант 1 
Неповнолітня дитина 119 
Непрацююча особа 141 
Обвинувачений 588 
Одинока мати 154 
Одинокий батько 8 
Опікун недієздатної повнолітньої особи 4 
Особа без громадянства 22 
Особа без певного місця проживання 45 
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Особа з інвалідністю 553 
Особа звільнена з місць відбування покарання 41 
Особа, хвора на СНІД 7 
Особа, що визнана недієздатною 10 
Особа, що зареєстрована безробітною 7 
Особа, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС 218 
Особа, що потребує дод. або тимч. захисту 4 
Особа, що працює неофіційно 3 
Особа, яка знаходиться під слідством 98 
Особа, яка переб. у проц. набуття стат. біженця 1 
Особа, яка постраждала від насильства в сім’ї 5 
Особа, яка працює за наймом 1 
Пенсіонер 4073 
Підозрюваний 282 
Підприємець 51 
Підсудний 648 
Потерпілий від злочину 548 
Працівник освіти 53 
Працівник сільського господарства 2 
Працюючий пенсіонер 7 
Представник в інтересах члена родини 1395 
Представник заявника 585 
Представник заявника за дорученням 116 
Представник заявника за законом 47 
Репресований 5 
Робітник 45 
Священнослужитель 25 
Службовець 78 
Творча, наукова інтелігенція 46 
Учасник бойових дій, війни 130 
Учень, студент 27 
Фермер 12 
Фізична особа-підприємець 33 
Член профспілки 35 
Член родини загиблого військовослужбовця 32 
Інші 1404 
Не зазначено 4113 
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Таблиця 7. Кількість звернень юридичних осіб  до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, 2015 рік 

Вид юридичної особи Кількість 
звернень 

центральний орган виконавчої влади 12 

місцеві органи влади 23 

суди 11 

громадські організації 361 

правозахисні організації 13 

міжнародні організації 11 

політичні партії 9 

засоби масової інформації 10 

омбудсмани інших країн 22 

релігійні організації 22 

приватні підприємства 108 

державні підприємства 12 

 інші організації 158 

 Усього 772 
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Таблиця 8. Кількість актів реагування Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, 2015 рік   

 
Вид акту реагування та назва органу 

Кількість 
направлених 

актів 
реагування 

Конституційне подання 4 
  
Подання 129 
  
Верховна рада України 1 
Кабінет Міністрів України 1 
Міністерства України 32 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України                 1 
Господарський суд Полтавської області 1 
Місцеві суди 5 
Генеральна прокуратура України 7 
Прокуратури областей, міст, районів 3 
Дніпродзержинська виборча комісія 
Дніпропетровської області 1 

Служба безпеки України 1 
Пенсійний фонд України  1 
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг 

1 

Національний банк України 3 
Управління Державної архітектурно-будівельна 
інспекція України в Івано-Франківській області 1 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності 1 

Державна казначейська служба 1 
ГУ ДМС у Херсонській області 1 
Адміністрація Державної прикордонної служби 2 
Антимонопольний комітет 2 
Управління МВС України в областях, містах 3 
Державні обласні адміністрації 6 
Органи місцевого самоврядування 36 
Інші організації, підприємства 18 
  
Інші акти реагування (листи-запити, листи-звернення, тощо): 9081 
Верховна Рада України 131 
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Кабінет Міністрів України 33 
Конституційний Суд України 2 
Верховний Суд України 4 
Вищий адміністративний суд України 12 
Вищий господарський суд 7 
Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 

28 

Апеляційні суди 75 
Місцеві суди 791 
Генеральна прокуратура України 639 
Прокуратури областей, міст, районів 1366 
МВС 243 
Управління МВС областей, міст, районів 357 
Дипломатичні представництва інших держав в Україні 6 
МЗС 102 
Міністерство енергетики України 19 
Міністерство оборони України 211 
Міністерство освіти і науки України                       118 
Міністерство охорони здоров’я України 174 
Регіональні управління МОЗ України  48 
Міністерство соціальної політики України  346 
Регіональні департаменти соціального захисту 
населення 

90 

Міністерство фінансів України 13 
Міністерство юстиції України 277 
Управління юстиції в АР Крим, областях, містах 
районах 

182 

Служба безпеки України 163 
Державна міграційна служба 218 
Державна прикордонна служба 48 
Державна виконавча служба 187 
Пенсійний фонд України та регіональні управління  219 
Державна пенітенціарна служба України 769 
Державні адміністрації та їх органи 941 
Органи місцевого самоврядування 898 
Інші організації 364 

 
 
 
 
 


