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1. Експертна рада з питань дотримання прав людини та реформування органів внутрішніх 

справ при Міністерстві внутрішніх справ України (далі – Рада) є постійно діючим дорадчим 

органом при Міністерстві внутрішніх справ України (далі – Міністерство, МВС), створена для 

розгляду  наукових  рекомендацій  та проведення  фахових консультацій, надання допомоги МВС 

України в реалізації завдань Міністерства у сфері дотримання прав людини, реформування органів 

внутрішніх справ, а також здійснює координацію недержавних організацій та експертів з 

представниками органів внутрішніх справ на цих напрямках. Рада утворюється з числа фахівців у 

галузі права, міжнародних відносин, державного управління тощо, представників МВС України для 

обговорення окремих важливих питань діяльності МВС та пошуку шляхів їх вирішення.  

2. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, дотримуючись принципів 

добровільності, рівності її членів, законності, відкритості, гласності, соціальної справедливості та 

забезпечення контролю суспільства за виконанням органами внутрішніх справ своїх повноважень 

у сфері дотримання прав людини та здійснення реформування. 

3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, а також 

постановами Верховної Ради України та указами Президента України, актами Кабінету Міністрів 

України, Міністерства та цим Положенням. 

4. Основними цілями діяльності Ради є сприяння Міністерству в питаннях забезпечення 

прав людини в період трансформації та реформування, здійснення громадського контролю за 

дотриманням прав людини в діяльності органів внутрішніх справ, участь представників Ради в 

удосконаленні нормативно-правової бази ОВС стосовно дотримання прав людини, реформування, 

зміцнення взаємодії МВС з інститутами громадського суспільства, надання експертних висновків і 

рекомендацій та здійснення фахових консультацій з цих питань.  



Для цього Рада взаємодіє з Міністерством і, за потреби, - з Верховною Радою України, 

Кабінетом Міністрів України, Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, 

Генеральною прокуратурою України, іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, науковими та навчальними закладами, а також іншими державними та 

громадськими організаціями. 

5. Основними напрямами діяльності Ради є: 

1)        розроблення, обговорення та сприяння впровадженню громадських ініціатив 
щодо реформування МВС України з метою максимально повного дотримання прав 

людини в діяльності органів внутрішніх справ; 
2)        аналіз ефективності діяльності органів внутрішніх справ, реалізації принципів 

відкритості й гласності в їх діяльності, виконання вимог державної політики та 

міжнародних зобов’язань у напрямку дотримання прав людини ; 
3)        здійснення громадської експертизи, попередній розгляд та публічне 

обговорення програм, ініціатив, проектів нормативно-правових актів з питань дотримання 
прав людини та вдосконалення реформування органів внутрішніх справ ; 

4)        проведення досліджень, необхідних для наукового обґрунтування питань, 

пов’язаних з унесенням змін до законодавства України щодо діяльності Міністерства з 
питань дотримання прав людини та реформування органів внутрішніх справ ; 

5)        розроблення критеріїв оцінки діяльності органів внутрішніх справ, пошук 
шляхів вирішення проблемних питань діяльності Міністерства з метою впровадження 
дієвих механізмів захисту прав і свобод людини; 

6)        консультування керівництва Міністерства з організаційно-правових проблем 
забезпечення прав людини та реформування органів внутрішніх справ . 

7) проведення роз’яснювальної роботи з інститутами громадянського суспільства для 

популяризації в суспільстві ідей, пов’язаних з реформуванням органів внутрішніх справ. 

6. До складу Ради входять громадяни України, які є фахівцями в галузі права, міжнародних 

відносин, державного управління, експерти в різних сферах менеджменту та наукових досліджень. 

Особа, яка є кандидатом до складу Ради, повинна мати значний досвід діяльності у сфері 

дотримання прав людини, реформування органів державної влади, бути професіоналом, 

характеризуватися порядністю та високою моральністю.  

7. Рада утворюється строком на два роки. До складу Ради входять голова Ради, заступник 

голови та члени Ради на засадах рівного представництва від визначених сфер діяльності. 

Персональний склад Ради (за згодою) затверджується наказом Міністерства.  

Голова Ради та його заступник обираються зі складу Ради простою  більшістю голосів членів 

Ради, присутніх на засіданні. 

Секретар Ради може визначатися із числа працівників Міністерства.  

8. Голова Ради керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що 

підлягають розгляду на засіданнях Ради, порядок розроблення та реалізації її висновків та 

рекомендацій, дає доручення секретареві, заступнику та членам Ради, затверджує план роботи 

Ради та забезпечує його виконання. 

За результатами виконання покладених на неї завдань Рада приймає мотивовані висновки, 

пропозиції та рекомендації, з питань організації роботи Ради – рішення. 



9. У разі відсутності голови за його дорученням обов’язки голови Ради виконує його 

заступник. 

10. Секретар Ради забезпечує організацію її роботи: здійснює підготовку матеріалів до 

засідань, повідомляє членів Ради про дату, час та місце проведення засідання, з урахуванням 

пропозицій членів Ради та представників МВС розробляє план роботи Ради та подає голові Ради 

на затвердження, готує документи Ради, забезпечує членів Ради необхідними матеріалами. За 

дорученням голови та його заступника виконує інші завдання, пов’язані із забезпеченням 

діяльності Ради. 

У разі тимчасової неможливості виконання своїх обов’язків секретар за письмовим 

погодженням голови Ради, визначає особу, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, про що 

інформує протягом трьох днів членів Ради. 

Секретар Ради веде, складає, оформлює та надає МВС для розгляду і оприлюднення 

протоколи засідань Ради. 

11. Члени Ради беруть участь у підготовці та прийнятті рішень Ради, у заходах , що нею 

проводяться, у вивченні питань, що підлягають розгляду на засіданнях Ради, у розробленні та 

обговоренні відповідних висновків, пропозицій та рекомендацій. За дорученням голови Ради, його 

заступника члени Ради готують письмові висновки з окремих питань. 

 Проекти рішень, що плануються прийняти на засіданні Ради, можуть обговорюватись її 

членами в електронному режимі. 

Члени Ради за запрошенням мають право бути присутніми на нарадах, що проводяться 

керівництвом Міністерства, у встановленому порядку ознайомлюватися з необхідними 

документами, виявляти особисту ініціативу в порушенні перед Радою та керівництвом 

Міністерства питань щодо вдосконалення законодавства, необхідності підготовки нових та 

внесення змін до чинних нормативно-правових актів. 

Виключення зі складу Ради здійснюється за рішенням Міністра внутрішніх справ України у 

зв’язку із невиконанням особою обов’язків відповідно до цього Положення, на підставі 

відповідної заяви особи або за поданням голови Ради. 

12. Рада під час здійснення своєї діяльності: 

1) залучає, за згодою, провідних спеціалістів наукових установ, громадських організацій, 

органів державної влади до участі в засіданнях та роботі Ради; 

2) утворює за необхідності робочі групи; 

3) отримує від МВС проекти нормативно-правових актів, що потребують експертної оцінки 

щодо забезпечення дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ, а також 

реформування органів внутрішніх справ; 

4) надає до МВС, інших органів влади, підприємств, установ, організацій запитану 

інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради, і отримує таку інформацію;  

5) взаємодіє з іншими консультативно-дорадчими органами, що діють при МВС та його 

структурних підрозділах. 



13. Основною формою діяльності Ради є засідання, що скликаються щомісяця, але не 

рідше одного разу на квартал секретарем Ради. До засідання членам Ради надсилаються порядок 

денний і матеріали, що підлягають обговоренню. Для участі в засіданні Ради можуть бути 

запрошені наукові та практичні працівники, спеціалісти з інших галузей знань, які не є її членами.  

Засідання Ради веде голова або за його дорученням заступник.  

На засіданнях Ради забезпечується всебічне творче обговорення питань, що 

розглядаються. Засідання Ради є правомочним, якщо відбулося в присутності не менше двох 

третин членів від їх затвердженої кількості. 

Засідання Ради є публічними, на них можуть бути запрошені представники засобів масової 

інформації за попередньою акредитацією, а також за попереднім погодженням із секрет арем 

Ради представники інститутів громадянського суспільства та громадяни, які мають письмові 

пропозиції з питань дотримання прав людини та реформування органів внутрішніх справ.  

На засідання Ради можуть бути запрошені спостерігачі від громадських та інших  установ і 

організацій. 

14. Плани роботи Ради затверджуються на її засіданнях. 

15. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. 

Члени Ради повинні особисто висловити свою позицію; делегування голосів не допускається . У 

разі відсутності з поважних причин члена Ради (хвороба, відрядження тощо), він може протягом 3 

робочих днів подати в паперовому або електронному вигляді на адресу секретаря Ради виклад 

власної позиції щодо предмета обговорення, чітко зазначивши, чи підтримує він питання, що 

виносилися на голосування. 

16. Рішення, прийняті на засіданні Ради, оформлюються у вигляді протоколів, експертних 

висновків, рекомендацій та пропозицій, підписаних головою Ради.  

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду 

Міністерством внутрішніх справ України. 

17. Робота Ради висвітлюється на веб-сайті МВС та засобах масової інформації. 

18. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється 

МВС. 

 


