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ДЕКЛАРАЦІЯ

Про державний суверенітет України

Верховна Рада Української РСР,
- виражаючи волю народу України,
- прагнучи створити демократичне суспільство,
- виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод
людини,
- шануючи національні права всіх народів,
- дбаючи про повноцінний політичний, економічний,
соціальний і духовний розвиток народу України,
- визнаючи необхідність побудови правової держави,
- маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування
народу України,
ПРОГОЛОШУЄ

державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і
неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і
рівноправність у зовнішніх зносинах.
IV. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР
<…>Всім громадянам Української РСР гарантуються права і свободи,
які передбачені Конституцією Української РСР ( 888-09 ) і нормами
міжнародного права, визнаними Українською РСР<…>.
Прийнята Верховною Радою Української РСР
м. Київ, 16 липня 1990 року
N 55-XII
_________________________________________

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Преамбула

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України
всіх національностей,
- виражаючи суверенну волю народу,
- спираючись на багатовікову історію українського
державотворення і на основі здійсненого українською нацією,
усім Українським народом права на самовизначення,
- дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних
умов її життя,

-

-

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі
України,
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну,
правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною
совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,
керуючись Актом проголошення незалежності України від 24
серпня 1991 року ( 1427-12 ), схваленим 1 грудня 1991 року
всенародним голосуванням,
приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття
3. Людина,
її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави <…>.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і
повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод
людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України
гарантується.
Стаття 17. <…> Оборона України, захист її суверенітету, територіальної
цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. <…>
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть
бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з
метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи
перешкоджання їх діяльності.
Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і
свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією
Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи
гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів
або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та
обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї
особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших
людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується
вільний і всебічний розвиток її особистості.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є
рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з
чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності,
у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї;
спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок,
встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам
можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом,
матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства,
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним
жінкам і матерям.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і
права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий
іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які
перебувають за її межами.
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні
на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами,
а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за
винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними
договорами України.
Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у
порядку, встановленому законом.
Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших
людей від протиправних посягань.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним,
науковим чи іншим дослідам.
Стаття 29. 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,
встановлених 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.
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи,
проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим
рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та
майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у
вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок
проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них
огляду і обшуку.
Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути
встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою
запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування
кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію
неможливо.
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне
життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається 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.
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.
Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну
інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення
будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і
моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та
поширенням такої недостовірної інформації.
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території
України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця
проживання, право вільно залишати територію України, за винятком
обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час
повернутися в Україну.
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на
вільне вираження своїх поглядів і переконань.
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.
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це
право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати
ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні
культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах
охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або
захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа
- від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як
обов’язкова.
Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або
відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У
разі якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним
переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути
замінене альтернативною (невійськовою) службою.
Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у
політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх
прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціа льних,
культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених
законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку,
охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної
волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій
можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у
політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і
законами України.
Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту
своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні
спілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян,
пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності.
Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі
вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права.
Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються
виключно цією Конституцією і законами України.
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання
громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до
політичних партій або громадських організацій.
Усі об’єднання громадян рівні перед законом.
Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських
організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію
незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким
шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави,
підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду

війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної
ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення,
забороняються.
Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих
формувань.
Не допускається створення і діяльність організаційних структур
політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих
органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на
державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних
установах і організаціях.
Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому
порядку.
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і
бути обраними до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а
також до служби в органах місцевого самоврядування.
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і
проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких
завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом
відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та
громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам,
для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих
органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану
відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися
своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися
об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до
закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Пра во
приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути
застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на
підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і
повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів
з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в
умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у
випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та
гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну
ситуацію і природні якості землі.
Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не
заборонена законом.
Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується
законом.
Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не
допускаються зловживання монопольним становищем на ринку,
неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.
Види і межі монополії визначаються законом.
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і
безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності
громадських організацій споживачів.
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти
собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на
працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової
діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання,
підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Використання
примусової
праці
забороняється.
Не
вважається
примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба,
а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим
рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний
стан.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну
плату, не нижчу від визначеної законом.
Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього
здоров’я роботах забороняється.
Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається
законом.
Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх
економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з
урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони
здоров’я, прав і свобод інших людей.
Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.
Заборона страйку можлива лише на підставі закону.
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а
також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого
робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої
тривалості роботи у нічний час.
Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку
та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші
умови здійснення цього права визначаються законом.

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає
право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених
законом.
Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств,
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального
забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних
закладів для догляду за непрацездатними.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від
прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких
кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у
власність або взяти в оренду.
Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається
державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за
доступну для них плату відповідно до закону.
Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі
закону за рішенням суду.
Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї
сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та
медичне страхування.
Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних
соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних
програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян
медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах
охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча
мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє
розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує
санітарно-епідемічне благополуччя.
Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та
на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також
право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із
подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.
Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти
зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.
Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також
від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за
законом.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує
благодійницьку діяльність щодо дітей.
Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної
загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і
комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і
післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних
стипендій та пільг учням і студентам.
Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і
комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону
гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної
мови у державних і комунальних навчальних закладах або через
національні культурні товариства.
Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої,
наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх
авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у
зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної,
творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх
без його згоди, за винятками, встановленими законом.
Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків
України зі світовим співтовариством.
Культурна спадщина охороняється законом.
Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів,
що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в
Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.
Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.
Кожен має право після використання всіх національних засобів
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до
відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами
захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи
органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди,
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і
обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і
обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом, є нечинними.
Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії
в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують
відповідальність особи.
Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не
визнавалися законом як правопорушення.
Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках,
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є
вільним у виборі захисника своїх прав.
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання
правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних
органах в Україні діє адвокатура.
Стаття
60. Ніхто
не
зобов’язаний
виконувати
явно
злочинні
розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу
настає юридична відповідальність.
Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може
бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в
законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних
незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо
доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує
матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання
або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за
винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не
можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією
України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися
окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25,
27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї
Конституції.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України, шанування її державних символів є обов’язком громадян
України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі,
культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Стаття 67. Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і
розмірах, встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем
проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік
у порядку, встановленому законом.
Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції
України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і
гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Розділ III
ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори,
референдум та інші форми безпосередньої демократії.
Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають
громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.
Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Виборцям гарантується вільне волевиявлення.
<…>
Розділ IV
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його
щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод
людини в Україні;<…>
Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші
акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків,
передбачених цією Конституцією.
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і
свобод; основні обов’язки громадянина;
3) права корінних народів і національних меншин;
Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням
конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод
людини і громадянина.

Стаття 104.<…>Президент України складає таку присягу:
“Я, (ім’я та прізвище), волею народу обраний Президентом України,
заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні.
Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність
України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського
народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися
Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в
інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі” <…>.
Розділ VI
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів
виконавчої влади <…>.
Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і
громадянина <…>
Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та
Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації <…>
Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території
забезпечують:
2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян
<…>
Конституція України
прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 року
________________________________

ЗАСАДИ
державної політики України в галузі прав людини

Верховна Рада України,

керуючись Конституцією України, Загальною декларацією прав людини,
1948 року, прагнучи ефективної імплементації прав і свобод,
гарантованих Конвенцією про захист прав та основних свобод людини,
1950 року, протоколами до неї, ратифікованими Україною,прагнучи, щоб
права і свободи людини, їх гарантії визначали зміст і спрямованість
діяльності держави,вважаючи забезпечення прав і основних свобод
людини головним обов’язком держави, органів державної влади та
органів місцевого самоврядування,визнаючи принципи верховенства
права у суспільстві й державі як пріоритет прав і свобод людини і
громадянина,визнаючи
універсальність,
взаємопов’язаність
та
взаємозалежність прав і основних свобод людини і громадянина,
надаючи особливого значення правам людини для політичного,
економічного, соціального,
історичного
і
культурного
розвитку
України,визнаючи людину, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю,керуючись
статтею 8 Конституції України, згідно з якою норми Конституції є нормами
прямої дії,стверджуючи універсальність судового захисту прав і основних
свобод людини в разі їх порушення,керуючись статтею 9 Конституції
України, згідно з якою чинні міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною

національного законодавства,прагнучи до поширення в українському
суспільстві гуманістичного, заснованого на загальнолюдських цінностях
та ідеалах світогляду й адекватної правової свідомості,

затверджує ці Засади державної політики України в
галузі прав людини.

I. Принципи державної політики в галузі прав людини
Визнання прав і основних свобод людини і громадянина такими,
що дані людині від народження і є невід’ємними.
Забезпечення верховенства прав і основних свобод людини у
відносинах з державою.
Забезпечення рівності всіх людей перед законом і судом.
Визнання верховенства права, за яким проголошення і реалізація
прав і основних свобод людини і громадянина засновано лише на
законі.
Недопущення звуження змісту та обсягу проголошених
Конституцією України прав і основних свобод людини і
громадянина.
Визнання презумпції особистої свободи людини відповідно до
принципу, згідно з яким дозволено все, крім того, що прямо
забороняється законом.
Визнання обмеженості свободи держави, її органів і посадових
осіб відповідно до принципу, згідно з яким дозволено лише те, що
прямо передбачається законом.
II. Основні напрями державної політики в галузі прав людини
Забезпечення верховенства прав і основних свобод людини у
відносинах з державою.
Створення належних умов, вироблення механізмів і процедур для
повної і безперешкодної реалізації кожною особою своїх прав та
законних інтересів.
Приведення законодавства України у відповідність з
універсальними стандартами прав людини Організації Об’єднаних
Націй та Ради Європи.
Реформування адміністративного та адміністративнопроцесуального законодавства з метою належного забезпечення
реалізації громадянами своїх прав та законних інтересів у сфері
діяльності виконавчої влади, їх дієвої охорони та захисту в суді у
разі їх порушення.
Створення системи адміністративної юстиції з метою захисту прав
і основних свобод людини і громадянина.
Ратифікація міжнародно-правових актів як універсального, так і
регіонального рівня, що проголошують права і основні свободи
людини і громадянина та відповідають інтересам та потребам
Українського народу.
Визнання в установленому порядку юрисдикції міжнародних
органів захисту прав людини.
Недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і основних
свобод людини, проголошених Конституцією України, законами
України та підзаконними нормативними актами.

Розроблення механізмів реалізації конституційного положення
про право людини і громадянина на кваліфіковану правову
допомогу, в тому числі безоплатну.
Забезпечення захисту людини і громадянина від посягань з боку
іншої людини та посягань з боку держави.
Удосконалення парламентського контролю за дотриманням
конституційних прав і свобод людини і громадянина через інститут
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Утворення ефективної судової влади як гаранта прав і основних
свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України.
Спрямування діяльності прокуратури на зміцнення
демократичної, соціально-правової держави та забезпечення
верховенства права, додержанням прав і основних свобод людини і
громадянина.
Удосконалення законодавства і підвищення дієвості
судового захиту як гарантії демократизму виборчої системи.
Конкретизація змісту і меж здійснення конституційного права
громадян на свободу об’єднання у політичні партії та громадські
організації.
Удосконалення законодавства щодо фінансування діяльності
наймасовіших за чисельністю політичних партій.
Розвиток правових основ використання та посилення правових
гарантій щодо охорони та захисту конституційного права громадян
на проведення мирних зборів, мітингів, походів, інших
демонстрацій шляхом прийняття відповідного закону.
Забезпечення кодифікації законодавства про соціальний захист
шляхом прийняття Соціального кодексу України.
Посилення реальності права людини на свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні, зокрема шляхом
скасування дозвільного порядку вибору місця проживання
(інституту прописки).
Гуманізація та ефективне запровадження законодавства про
біженців та вимушених переселенців.
Створення належного механізму реалізації права громадян на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових
осіб.
Підвищення рівня правової культури і правової свідомості людини
і громадянина, формування поваги до закону та визначення
механізмів захисту їх прав.
Сприяння розвитку системи органів несудового захисту прав і
свобод людини, надання підтримки громадським організаціям в
сфері захисту прав людини.
III. Прикінцеві положення
Жодне з положень цих Засад державної політики України в галузі
прав людини не може тлумачитися всупереч правам і основним
свободам людини.

Положення Засад державної політики України в галузі прав
людини є основою законотворчої діяльності в сфері прав і основних
свобод людини.

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Засади державної політики України в галузі прав людини
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Засади державної політики України в галузі прав людини
(додаються).
Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 17 червня 1999 року

Закони України
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Парламентський контроль за додержанням
конституційних прав і свобод людини і громадянина
Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод
людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в
межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений), який у
своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами
України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України.
Стаття 2. Сфера застосування Закону
Сферою застосування Закону є відносини, що виникають при реалізації
прав і свобод людини і громадянина лише між громадянином України,
незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без
громадянства, які перебувають на території України, та органами
державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і
службовими особами.
Стаття 3. Мета парламентського контролю за додержанням
конституційних прав і свобод людини і громадянина
Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є:
1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених
Конституцією України, законами України та міжнародними договорами
України;
2) додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина
суб’єктами, зазначеними у статті 2 цього Закону;
3) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або
сприяння їх поновленню;

4) сприяння приведенню законодавства України про права і свободи
людини і громадянина у відповідність з Конституцією України,
міжнародними стандартами у цій галузі;
5) поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в
галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;
6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною
своїх прав і свобод;
7) сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної
інформації про особу.
Стаття 4. Правовий статус Уповноваженого
Уповноважений є посадовою особою, статус якої визначається
Конституцією України, цим Законом, Законом
України “Продержавну службу” ( 3723-12 ).
Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від інших державних
органів та посадових осіб. Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі
засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не
відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які
забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод.
Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у
разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її
розпуску (саморозпуску), введення воєнного або надзвичайного стану в
Україні чи в окремих її місцевостях.
Уповноважений має печатку із зображенням малого Державного Герба
України та своїм найменуванням.
Місцезнаходженням Уповноваженого є столиця України - місто Київ.
Розділ II
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ, ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ ТА
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖ ЕНЬ УПОВНОВАЖЕНОГО
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Стаття 5. Вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого та
призначення на посаду Уповноваженого
Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади
Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання
бюлетенів.
Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на
день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі
моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх
п’яти років проживає в Україні.
Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка має судимість за
вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена та не знята в
установленому законом порядку.
Уповноважений призначається строком на п’ять років, який починається
з дня складення ним присяги на сесії Верховної Ради України.
Стаття 6. Порядок висування кандидатури на посаду
Уповноваженого
Пропозиції щодо кандидатур(и) на посаду Уповноваженого вносять
Голова Верховної Ради України або не менше однієї четвертої народних
депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Відповідний комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді України
свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду Уповноваженого,

відповідності її вимогам, передбаченим цим Законом, та про відсутність
причин, які б перешкоджали зайняттю нею цієї посади.
Висування кандидатури для призначення на посаду Уповноваженого
здійснюється у двадцятиденний строк з наступного дня після:
1) набрання чинності цим Законом;
2) закінчення строку, на який було призначено Уповноваженого, або
припинення його повноважень чи звільнення;
3) оголошення результатів голосування, якщо Уповноваженого не було
призначено.
Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради
України бюлетенями для таємного голосування, але не раніш як через
десять днів і не пізніше ніж через двадцять днів після закінчення строку
для висування кандидатів для участі у виборах.
Призначеним вважається той кандидат, за якого проголосувала більшість
народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради
України, про що приймається постанова.
Якщо на посаду Уповноваженого було висунуто більше ніж два
кандидати і жодного з них не було призначено, Верховна Рада України
проводить повторне голосування по двох кандидатах, які отримали
найбільшу кількість голосів.
Повторне голосування з призначення Уповноваженого проводиться в
порядку, визначеному цією статтею.
У разі якщо жоден із кандидатів на посаду Уповноваженого не набрав
необхідної кількості голосів, знову проводиться висування кандидатур
для призначення на посаду Уповноваженого.
Стаття 7. Присяга Уповноваженого
При вступі на посаду Уповноважений на пленарному засіданні Верховної
Ради України складає присягу такого змісту: “Я, (ім’я та прізвище),
заступаючи на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, урочисто присягаю чесно та сумлінно захищати права і свободи
людини і громадянина, добросовісно виконувати свої обов’язки,
додержуватися Конституції України і законів України та керуватися
справедливістю і власною совістю. Зобов’язуюся діяти незалежно,
неупереджено, в інтересах людини і громадянина”.
Повноваження Уповноваженого починаються з моменту складення
присяги.
Стаття 8. Несумісність посади Уповноваженого
Уповноважений не може мати представницького мандата, обіймати будьякі інші посади в органах державної влади, виконувати іншу оплачувану
чи неоплачувану роботу в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форми власності, крім викладацької, наукової
або іншої творчої діяльності.
Він не може бути членом будь-якої політичної партії.
За наявності обставин, зазначених у частинах першій та другій цієї
статті, Уповноважений повинен їх усунути протягом десяти днів після
його призначення. До усунення зазначених обставин він не може
складати присяги.

Якщо обставини, зазначені у частинах першій та другій цієї статті,
виникли під час діяльності Уповноваженого, вони повинні бути усунені
протягом десяти днів з дня, коли про це стало відомо.
У разі неможливості усунути їх протягом десяти днів Уповноважений
зобов’язаний зробити у зазначений строк заяву про відмову виконувати
будь-які інші доручення чи повноваження, крім тих, що належать
Уповноваженому.
Якщо протягом зазначеного строку Уповноважений не виконає
встановлених вимог, його повноваження припиняються і Верховна Рада
України зобов’язана звільнити його з посади. Нове висування кандидатур
і призначення Уповноваженого здійснюються за процедурою,
передбаченою статтею 6 цього Закону.
Стаття 9. Припинення повноважень та звільнення з посади
Уповноваженого
Повноваження Уповноваженого припиняються у разі:
1) відмови його від подальшого виконання обов’язків шляхом подання
заяви про складення своїх повноважень;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи, яка
обіймає посаду Уповноваженого, безвісно відсутньою або про
оголошення її померлою;
4) складення присяги новообраним Уповноваженим;
5) смерті особи, яка обіймає посаду Уповноваженого.
Верховна Рада України приймає рішення про звільнення з посади
Уповноваженого до закінчення строку, на який його було обрано, у разі:
1) порушення присяги;
2) порушення вимог щодо несумісності діяльності;
3) припинення громадянства України;
4) неспроможності протягом більше чотирьох місяців підряд виконувати
обов’язки через незадовільний стан здоров’я чи втрату працездатності.
Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади
Уповноваженого повинна дати тимчасова спеціальна комісія Верховної
Ради України.
Верховна Рада України за наявності зазначених у цій статті підстав
розглядає питання і приймає відповідну постанову про звільнення з
посади Уповноваженого за поданням Голови Верховної Ради України або
не менш як однієї четвертої народних депутатів України від
конституційного складу Верховної Ради У країни.
Уповноважений вважається звільненим з посади, якщо за це
проголосувала більшість народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України.
Припинення повноважень та звільнення з посади Уповноваженого
оформляються відповідною постановою Верховної Ради України.
Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО

Стаття 10. Секретаріат Уповноваженого
Для забезпечення діяльності Уповноваженого утворюється секретаріат,
який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку
встановленого зразка.

Структура секретаріату, розподіл обов’язків та інші питання щодо
організації його роботи регулюються Положенням про секретаріат
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі Положення). На працівників секретаріату поширюється дія Закону
України “Про державну службу” ( 3723-12 ). Положення та кошторис
секретаріату затверджуються Уповноваженим у межах кошторису витрат,
пов’язаних із діяльністю Уповноваженого. Призначення на посаду та
звільнення працівників секретаріату здійснюються Уповноваженим.
При Уповноваженому з метою надання консультаційної підтримки,
проведення наукових досліджень, а також вивчення пропозицій щодо
поліпшення стану захисту прав і свобод людини і громадянина може
створюватися консультативна рада (яка може діяти і на громадських
засадах) із осіб, що мають досвід роботи в галузі захисту прав і свобод
людини і громадянина.
Стаття 11. Представники Уповноваженого
Уповноважений має право призначати своїх представників у межах
виділених коштів, затверджених Верховною Радою України.
Організація діяльності та межі повноважень представників
Уповноваженого регулюються Положенням про представників
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яке
затверджується Уповноваженим.
Стаття 12. Порядок фінансування діяльності Уповноваженого
Фінансування діяльності Уповноваженого провадиться за рахунок
Державного бюджету України та щорічно передбачається в ньому
окремим рядком.
Уповноважений розробляє, подає на затвердження Верховної Ради
України та виконує кошторис своїх витрат.
Фінансова звітність подається Уповноваженим у порядку, встановленому
законодавством України.
Верховна Рада України і відповідні органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування створюють необхідні умови для діяльності
Уповноваженого, його секретаріату та представників.
Розділ IV
ПОВНОВАЖ ЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО

Стаття 13. Права Уповноваженого
Уповноважений має право:
1) невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної Ради
України, Прем’єр-міністром України, головами Конституційного Суду
України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів
України, Генеральним прокурором України, керівниками інших
державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань
громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності, їх посадовими та службовими особами;
2) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду
України та вищих спеціалізованих судів України, колегії прокуратури
України та інших колегіальних органів;
3) звертатися до Конституційного Суду України з поданням:
про відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР ) законів України та
інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України,

актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, які стосуються прав і свобод людини і
громадянина;
про офіційне тлумачення Конституції України та законів України;
4) безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від
форми власності, бути присутнім на їх засіданнях;
5) на ознайомлення з документами, у тому числі і секретними
(таємними), та отримання їх копій в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форми власності, органах
прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах.
Доступ до інформації, пов’язаної із службовою та державною
таємницями, здійснюється в порядку, визначеному законодавчими
актами України;
6) вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок
діяльності підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ,
організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок,
експертиз і надання відповідних висновків;
7) запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців
та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових
пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі;
8) відвідувати у будь-який час місця тримання затриманих, попереднього
ув’язнення, установи відбування засудженими покарань та установи
примусового лікування і перевиховання, психіатричні лікарні, опитувати
осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію щодо умов їх
тримання;
9) бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому числі на
закритих судових засіданнях, за умови згоди суб’єкта права, в інтересах
якого судовий розгляд оголошено закритим;
10) звертатися до суду із заявою про захист прав і свобод людини і
громадянина, які за станом здоров’я чи з інших поважних причин не
можуть цього зробити самостійно, а також особисто або через свого
представника брати участь у судовому процесі у випадках та порядку,
встановлених законом;
11) направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у
разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття
цими органами заходів;
12) перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і
громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, що
здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
Стаття 14. Обов’язки Уповноваженого
Уповноважений зобов’язаний додержуватися Конституції України і
законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом
інтересів людини і громадянина, забезпечувати виконання покладених
на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права.

Уповноважений зобов’язаний зберігати конфіденційну інформацію. Це
зобов’язання діє і після припинення його повноважень.
У разі розголошення таких відомостей Уповноважений несе
відповідальність у встановленому законодавством порядку.
Уповноважений не має права розголошувати отримані відомості про
особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої
згоди.
Стаття 15. Акти реагування Уповноваженого
Актами реагування Уповноваженого щодо порушень положень
Конституції України, законів України, міжнародних договорів України
стосовно прав і свобод людини і громадянина є конституційне подання
Уповноваженого та подання Уповноваженого до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і
службових осіб.
Конституційне подання Уповноваженого - акт реагування до
Конституційного Суду України щодо вирішення питання про відповідність
Конституції України (конституційності) закону України чи іншого
правового акта Верховної Ради України, акта Президента України та
Кабінету Міністрів України, правового акта Автономної Республіки Крим;
офіційного тлумачення Конституції України та законів України.
Подання Уповноваженого - 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.
Стаття 16. Підстави для провадження справ та призначення
перевірок
Уповноважений здійснює свою діяльність на підставі відомостей про
порушення прав і свобод людини і громадянина, які отримує:
1) за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи
їх представників;
2) за зверненнями народних депутатів України;
3) за власною ініціативою.
Стаття 17. Розгляд звернень до Уповноваженого
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”( 393/96-ВР ).
Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року
після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За
наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений
Уповноваженим, але не більше ніж до двох років.
При розгляді звернення Уповноважений:
1) відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини
і громадянина;
2) роз’яснює заходи, що їх має вжити особа, яка подала звернення
Уповноваженому;

3) направляє звернення за належністю в орган, до компетенції якого
належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення;
4) відмовляє в розгляді звернення.
Уповноважений не розглядає тих звернень, які розглядаються судами,
зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала
позов, заяву або скаргу до суду.
Повідомлення про прийняття звернення до розгляду або відмову у
прийнятті звернення до розгляду надсилається в письмовій формі особі,
яка його подала. Відмова у прийнятті звернення до розгляду повинна
бути вмотивованою.
Стаття 18. Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого
Протягом першого кварталу кожного року Уповноважений представляє
Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту
прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян,
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми
власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми
діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про
виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і
громадянина.
Щорічна доповідь повинна містити посилання на випадки порушень прав
і свобод людини і громадянина, щодо яких Уповноважений уживав
необхідних заходів, на результати перевірок, що здійснювалися протягом
року, висновки та рекомендації, спрямовані на поліпшення стану
забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
У разі необхідності Уповноважений може представити Верховній Раді
України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в
Україні прав і свобод людини і громадянина.
За щорічною та спеціальною (спеціальними) доповідями Уповноваженого
Верховна Рада України приймає постанову.
Щорічні та спеціальні доповіді разом з прийнятою постановою Верховної
Ради України публікуються в офіційних виданнях Верховної Ради України.
Стаття 19. Участь Уповноваженого у міжнародному
співробітництві
Уповноважений бере участь у підготовці доповідей з прав людини, які
подаються Україною в міжнародні організації згідно з чинними
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.
Розділ V
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО

Стаття 20. Загальні гарантії діяльності Уповноваженого
Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від
форми власності та їх посадових і службових осіб у діяльність
Уповноваженого забороняється.
Уповноважений не зобов’язаний давати пояснення по суті справ, які
закінчені або перебувають у його провадженні.
Уповноважений користується правом недоторканності на весь час своїх
повноважень. Він не може бути без згоди Верховної Ради України
притягнутий до кримінальної відповідальності або підданий заходам

адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку,
затриманий, заарештований, підданий обшуку, а також особистому
огляду. Кримінальну справу проти Уповноваженого може бути порушено
лише Генеральним прокурором України. За порушення законодавства
щодо гарантій діяльності Уповноваженого, його представників та
працівників секретаріату винні особи притягаються до відповідальності
згідно з чинним законодавством.
Після закінчення строку повноважень, на який особу було обрано на
посаду Уповноваженого, їй надається робота (посада), на якій вона
працювала до призначення і яка зберігається за нею на час виконання
нею обов’язків Уповноваженого, а в разі неможливості надання цієї
роботи (посади) - інша рівноцінна робота (посада) на тому ж або, за її
згодою, іншому підприємстві, в установі, організації.
Життя та здоров’я Уповноваженого і його представників, які працюють на
постійній основі, підлягають обов’язковому державному страхуванню на
випадок смерті, травми, каліцтва або захворювання, одержаних під час
виконання ними службових обов’язків. Порядок та умови страхування
встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 21. Гарантії захисту прав людини і громадянина при
зверненні до Уповноваженого
Кожен може без обмежень і перешкод звернутися до Уповноваженого у
порядку, передбаченому чинним законодавством.
При зверненні до Уповноваженого не може бути привілеїв чи обмежень
за ознаками раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними та іншими ознаками.
Особа, позбавлена волі, може звернутись із письмовим зверненням до
Уповноваженого або його представників. У цьому разі до неї не
застосовуються обмеження щодо листування. Звернення такої особи
протягом двадцяти чотирьох годин направляються Уповноваженому.
Кореспонденція Уповноваженому та його представникам від осіб, які
затримані, перебувають під арештом, під вартою, в місцях позбавлення
волі та місцях примусового тримання чи лікування, а також інших
громадян України, іноземців та осіб без громадянства незалежно від
місця їх перебування не підлягає ніяким видам цензури та перевірок.
Особи, які вчинили дії, заборонені цією статтею, притягаються до
відповідальності згідно з чинним законодавством.
Стаття 22. Обов’язок співпраці з Уповноваженим
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об’єднання
громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форми
власності, посадові та службові особи, до яких звернувся
Уповноважений, зобов’язані співпрацювати з ним і подавати йому
необхідну допомогу, зокрема:
1) забезпечувати доступ до матеріалів і документів, у тому числі на
засадах, зазначених нормативними актами про охорону державної та
службової таємниць;
2) надавати інформацію і давати пояснення стосовно фактичної і
правової підстави своїх дій та рішень.

Відмова органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від
форми власності, їх посадових і службових осіб від співпраці, а також
умисне приховування або надання неправдивих даних, будь-яке
незаконне втручання в діяльність Уповноваженого з метою протидії
тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством <…>.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 1997 року
_______________________________

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про громадянство України

Громадянство України визначає постійний правовий зв’язок
особи та Української держави, що знаходить свій вияв у їх
взаємних правах та обов’язках.
Право на громадянство є невід’ємним правом людини.
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства або
права змінити громадянство.
Громадяни України незалежно від підстав і порядку набуття
громадянства України мають рівні конституційні права і свободи
та є рівними перед законом.
Українська держава гарантує і захищає конституційні права і
свободи своїх громадян та забезпечує виконання ними обов’язків
перед суспільством <…>.
Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 8 жовтня 1991 року

________________________
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про об’єднання громадян

Право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним правом
людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і
гарантується Конституцією та законодавством України. Держава
сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи
громадян і створює рівні умови для діяльності їх об’єднань.
Стаття 1. Об’єднання громадян
Об’єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене
на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх
прав і свобод <…>.
Стаття 4. Обмеження на створення і діяльність об’єднань
громадян
Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об’єднань громадян
забороняється у судовому порядку, коли їх метою є:
<…>обмеження загальновизнаних прав людини.
Стаття 7. Заборона обмеження прав і свобод громадян у зв’язку з
їх належністю або неналежністю до об’єднань громадян
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання
громадян. Належність чи неналежність до об’єднання громадян не може
бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання
державою будь-яких пільг і переваг <…>.
Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 16 червня 1992 року

_________________________________

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про звернення громадян
(витяг)

Цей
Закон
регулює
питання
практичної реалізації
громадянами України
наданого
їм
Конституцією
України права
вносити в органи державної влади, об’єднання громадян
відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності,
викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб,
державних
і
громадських
органів. Закон
забезпечує
громадянам України можливості для участі в управлінні державними і
громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів
державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх
прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Звернення громадян
Громадяни України мають право звернутися до органів державної
влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової
інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із
зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх
статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації
своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і
законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної
безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх
службової діяльності.
Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її
території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються
порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і
місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також
висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов
життя громадян, вдосконалення правової основи державного і
громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності
держави і суспільства.
Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння
реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та
інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи
недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад,
посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх
діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання
за особою відповідного статусу, прав чи свободтощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист
законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю),
рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.
Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені
До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі
у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:
- порушено права і законні інтереси чи свободи
громадянина (групи громадян);
- створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і
законних інтересів чи свобод;
- незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його
незаконно притягнуто до відповідальності.
Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому
порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням
на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання,
національність громадянина, незнання мови звернення.
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади,
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими
особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не
більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу
чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав
звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для
прийняттяобгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в
той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам
або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення і
неприпустимість примушування їх до його подання
Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання
звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
об’єднань громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності
та рішень.
Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання
колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших
осіб чи організацій.
Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях

Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про
особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять
державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої
інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. Не
допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не стосуються
звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або
зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище,
місце проживання та роботи.

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що
міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення
справи.
Стаття 11. Звернення до об’єднань громадян

Одержані об’єднаннями громадян звернення із зауваженнями і
пропозиціями щодо їх діяльності розглядаються цими об’єднаннями та їх
органами відповідно до статутів об’єднань, а заяви і скарги на
ущемлення чи порушення ними прав громадян - згідно з цим
Законом.
Розділ II
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги
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:
- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та
брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
- знайомитися з матеріалами перевірки;
- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом,
який розглядає заяву чи скаргу;
- бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
- користуватися послугами адвоката або представника трудового
колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши
це уповноваження у встановленому законом порядку;
- одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці
розгляду заяви чи скарги;
- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом
порушень встановленого порядку розгляду звернень.
Стаття 19. Обов’язки органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації,
їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи
скарг
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:
- об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного
органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
- скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках,
передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають
закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до
припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які
сприяли порушенням;
- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання
прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

- письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи
скарги і суть прийнятого рішення;
- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку
матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в
результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати
питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено
порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний
термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого
самоврядування, трудового колективу чи об’єднання громадян за місцем
проживання громадянина;
- у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз’яснити порядок
оскарження прийнятого за нею рішення;
- не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим
органам;
- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг
громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують,
систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи
<…>
Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця
від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо
в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо,
керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або
його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про
що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний
термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати
сорока п’яти днів.
На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може
бути скорочено від встановленого цією статтею терміну <...>
Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання
громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи
плати.
Стаття 22. Особистий прийом громадян

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом
громадян.
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний
для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому
доводяться до відома громадян <...>
Р о з д і л III
ВІДПОВІДАЛ ЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення
законодавства про звернення громадян
Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну
або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв’язку з
порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги
У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли
неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують
йому завдані матеріальні збитки, пов’язані з поданням і розглядом
скарги, обгрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду
скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток.
Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.
Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним
законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані
неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при
розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у
грошовому виразі визначається судом.
Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень
протиправного характеру
Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи,
дискредитацію органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників
та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності, заклики до розпалювання національної, расової,
релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність,
передбачену чинним законодавством.
Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які
містять завідомо неправдиві відомості
Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування,
підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності,
об’єднанням громадян, засобами масової інформації у зв’язку з
перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть
бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.
Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про
звернення громадян
Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян
відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України,
народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів
України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради
України <…>, міські, районні, державні адміністрації, сільські, селищні,
міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо
підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.
Стаття 29. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства
про звернення громадян
Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян
здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими
йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством
повноважень вони вживають заходів до поновлення порушених прав,
захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників до
відповідальності.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 жовтня 1996 року
_______________________________

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін
до статей 235, 236 та глави 31-А
Цивільного процесуального кодексу України
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Цивільного процесуального кодексу України такі зміни:
3. Главу 31-А викласти в такій редакції:
“Глава 31-А
СКАРГИ ГРОМАДЯН НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЮРИДИЧНИХ ЧИ СЛУЖБОВИХ ОСІБ
У СФЕРІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 248-1. Право на звернення із скаргою до суду
Громадянин має право звернутися до суду (військовослужбовець –
до військового суду) зі скаргою, якщо вважає, що рішенням, дією або
бездіяльністю державного органу, юридичної або службової особи під час
здійснення ними управлінських функцій порушено його права чи
свободи.
Скаргу в суд може бути подано громадянином, його представником або
на прохання громадянина - уповноваженим представником громадської
організації, трудового колективу.
До суб’єктів, зазначених у частині першій цієї статті, рішення, дії або
бездіяльність яких може бути оскаржено до суду (суб’єкти оскарження),
належать: органи державної виконавчої влади та їх службові особи;
органи місцевого самоврядування та їх службові особи; керівники
установ, організацій, підприємств і їх об’єднань незалежно від форм
власності; керівні органи і керівники об’єднань громадян, а також
службові особи, які виконують організаційно-розпорядчі,
адміністративно-господарські обов’язки або виконують такі обов’язки за
спеціальними повноваженнями.
Стаття 248-2. Предмет судового оскарження
До рішень, дій або бездіяльності суб’єктів оскарження належать
колегіальні і одноособові рішення, дії або бездіяльність, у зв’язку з я кими
громадянин вважає, що:
- порушено або порушуються його права чи свободи;
- створено або створюються перепони для реалізації ним своїх
конституційних прав чи свобод або що вжиті заходи щодо
реалізації його прав є недостатніми;
- на нього покладено обов’язки, не передбачені законодавством або
передбачені законодавством, але без врахування конкретних обставин,
за яких ці обов’язки повинні покладатися, або що вони покладені не
уповноваженими на це особою чи органом;
- його притягнено до відповідальності, яку не передбачено законом, або
до нього застосовано стягнення за відсутністю передбачених законом
підстав або неправомочною службовою особою чи органом <…>.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 жовтня 1995 року

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про свободу совісті та релігійні організації
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Закону
Завданнями цього Закону є:
гарантування права на свободу совісті громадянам України
та здійснення цього права;
забезпечення відповідно до Конституції України ( 888-09 ), Декларації
про державний суверенітет України ( 55-12 ) та норм міжнародного
права, визнаних Україною, соціальної справеливості, рівності, захисту
прав і законних інтересів громадян незалежно від ставлення до
релігії;
визначення обов’язків держави щодо релігійних організацій;
визначення обов’язків релігійних організацій перед державою і
суспільством;
подолання негативних наслідків державної політики щодо релігії і
церкви;
гарантування сприятливих умов для розвитку суспільної моралі і
гуманізму, громадянської злагоди і співробітництва людей незалежно від
їх світогляду чи віровизнання.
Стаття 2. Законодавство України про свободу совісті та релігійні
організації
В Україні усі правовідносини, пов’язані із свободою совісті і діяльністю
релігійних організацій, регулюються законодавством України.
Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації
складається з цього Закону та інших законодавчих актів України,
виданих відповідно до нього.
Стаття 3. Право на свободу совісті
Кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу
совісті. Це право включає свободу мати, приймати і змінювати релігію
або переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з
іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої,
відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати
свої релігійні або атеїстичні переконання.
Ніхто не може встановлювати обов’язкових переконань і світогляду. Не
допускається будь-яке примушування при визначенні громадянином
свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови від сповідання
релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і
церемоніях, навчання релігії.
Батьки або особи, які їх замінюють, за взаємною згодою мають право
виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та
ставлення до релігії.
Здійснення свободи сповідувати релігію або переконання
підлягає лише тим обмеженням, які необхідні для охорони
громадської безпеки та порядку, життя, здоров’я і моралі, а також
прав і свобод інших громадян, встановлені законом і
відповідають міжнародним зобов’язанням України.
Ніхто не має права вимагати від священнослужителів відомостей,
одержаних ними при сповіді віруючих.

Стаття 4. Рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до
релігії
Громадяни України є рівними перед законом і мають рівні права в усіх
галузях економічного, політичного, соціального і культурного життя
незалежно від їх ставлення до релігії. В офіційних документах ставлення
громадянина до релігії не вказується.
Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих
чи непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії, так
само як і розпалювання пов’язаних з цим ворожнечі й ненависті чи
ображання почуттів громадян, тягнуть за собою відповідальність,
встановлену законом.
Ніхто не може з мотивів своїх релігійних переконань ухилятися від
виконання конституційних обов’язків. Заміна виконання одного обов’язку
іншим з мотивів переконань допускається лише у випадках,
передбачених законодавством України.
Р о з д і л II
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Стаття 8. Релігійна громада
Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян
одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які
добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних
потреб.
Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у
канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її
межами релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості.
Повідомлення державних органів про утворення релігійної громади не є
обов’язковим.
Розділ IV
ПРАВА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН,
ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СВОБОДОЮ ВІРОСПОВІДАННЯ

Стаття 21. Релігійні обряди і церемонії
Релігійні організації мають право засновувати і утримувати вільно
доступні місця богослужінь або релігійних зібрань, а також місця,
шановані в тій чи іншій релігії (місця паломництва).<…>
Стаття 22. Література і предмети релігійного призначення
Громадяни та релігійні організації мають право на придбання,
володіння і використання релігійної літератури мовою на свій вибір,
а також інших предметів й матеріалів релігійного призначення.
Релігійні організації мають право виготовляти, експортувати,
імпортувати і розповсюджувати предмети релігійного призначення,
релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту.
Релігійні організації користуються виключним правом заснування
підприємств для випуску богослужбової літератури і виробництва
предметів культового призначення.
Стаття 23. Добродійна і культурно-освітня діяльність релігійних
організацій
<...>Релігійні організації мають право здійснювати добродійну
діяльність і милосердя як самостійно, так і через громадські фонди.<…>
Стаття 24. Міжнародні зв’язки та контакти релігійних організацій і
віруючих

Релігійні організації і віруючі, одноосібно або разом з іншими, мають
право встановлювати і підтримувати міжнародні зв’язки та прямі
особисті контакти, включаючи виїзд за кордон для паломництва, участі в
зборах та релігійних заходах <...>
Розділ VI
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 29. Державний контроль за додержанням законодавства
про свободу совісті та релігійні організації
Державний контроль за додержанням законодавства України про свободу
совісті та релігійні організації здійснюють місцеві Ради народних
депутатів та їх виконавчі комітети.
Стаття 30. Державний орган України у справах релігій
Державний орган України у справах релігій покликаний забезпечувати
проведення державної політики щодо релігій і церкви. З цією метою він:
- на прохання релігійних організацій сприяє досягненню домовленості з
державними органами та подає необхідну допомогу у питаннях, що
потребують вирішення цих органів;
- сприяє зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними
організаціями різних віросповідань;
- здійснює реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій,
зазначених у частині другій статті 14 цього Закону, а також змін і
доповнень до них;
- подає консультативну допомогу державним органам у застосуванні
законодавства про свободу совісті та релігійні організації;
- здійснює контакти і координаційні зв’язки з відповідними органами
інших держав;
- сприяє участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах,
форумах, ділових контактах з міжнародними релігійними центрами й
зарубіжними релігійними організаціями;
- забезпечує релігієзнавчу експертизу за участю представників
релігійних організацій та відповідних спеціалістів <…>
Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про
свободу совісті та релігійні організації
Службові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства
про свободу совісті та релігійні організації, несуть відповідальність,
встановлену законодавством України.
Стаття 32. Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено
інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство про свободу совісті та
релігійні організації, то застосовуються правила міжнародного договору.
Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 23 квітня 1991 року
_________________________

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності
Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади
створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.
РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 2. Професійні спілки

Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення
та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів
членів профспілки.
Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх об’єднань, на
утворені ними профспілкові органи та на профспілкових представників у
межах їх повноважень, на роботодавців, а також органи державної влади
та органи місцевого самоврядування.
Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок

Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будьяких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних,
особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією
України, іншими законами України.
Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг
при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв’язку
з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки,
вступом до неї або виходом із неї.
Стаття 6. Право на об’єднання у профспілки

Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення
без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та
виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати
участь у роботі профспілок<…>.
Стаття 13. Професійні спілки та держава

Держава забезпечує реалізацію права громадян на об’єднання у
професійні спілки та додержання прав та інтересів профспілок,
легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом.
Держава визнає профспілки повноважними представниками
працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних
прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє
профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з
роботодавцями та їх об’єднаннями <…>.
РОЗДІЛ II
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

Стаття 19. Право профспілок, їх об’єднань представляти і
захищати права та інтереси членів профспілок
Профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і захист
трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів
профспілок в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими
об’єднаннями громадян <…>.
У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх
членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку,
передбаченому законодавством та їх статутами <…>.
Профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси своїх
членів при реалізації ними конституційного права на звернення
за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ <…>.

Стаття 20. Право профспілок, їх об’єднань на ведення
колективних переговорів та укладання колективних договорів і
угод
Профспілки, їх об’єднання ведуть колективні переговори, здійснюють
укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних,
міжгалузевих угод від імені працівників у порядку, встановленому
законодавством.
Роботодавці, їх об’єднання, органи виконавчої влади, органи місцево го
самоврядування зобов’язані брати участь у колективних переговорах
щодо укладання колективних договорів і угод <…>.
Профспілки, їх об’єднання здійснюють контроль за виконанням
колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх
об’єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх
об’єднання мають право направляти їм подання про усунення цих
порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути
ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки
мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб
до суду.
Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об’єднань щодо захисту
прав громадян на працю та здійснення громадського контролю з а
додержанням законодавства про працю
Профспілки, їх об’єднання захищають право громадян на
працю, беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у
галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального
захисту <…>.
Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної
плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці,
створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих
та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом,
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.
У разі загрози життю або здоров’ю працівників профспілки мають право
вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих
місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах
або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози
життю або здоров’ю працівників.
Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов
праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються,
будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим
актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин
нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої
висновки про них.
Для здійснення цих функцій профспілки, їх об’єднання можуть
створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії,
затверджувати положення про них. Уповноважені представники
профспілок мають право вносити роботодавцям подання, які є
обов’язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати ві д них
аргументовані відповіді <…>.

Стаття 22. Права профспілок, їх об’єднань у забезпеченні
зайнятості населення
Профспілки, їх об’єднання беруть участь у розробленні державної
політики зайнятості населення, державних та територіальних програм
зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з
роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, пропонують заходи щодо
соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті
реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснюють
контроль за виконанням законодавства про зайнятість.
Права і повноваження профспілок щодо забезпечення захисту
працівників від безробіття та його наслідків визначаються
законодавством і колективними договорами та угодами.
Стаття 23. Права профспілок, їх об’єднань щодо соціального
захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян
Профспілки, їх об’єднання беруть участь у визначенні головних критеріїв
життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів
заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення,
розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які
забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний
захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках,
передбачених законом.
Стаття 26. Права профспілок, їх об’єднань у вирішенні трудових
спорів
Профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси
працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.
Профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси
працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у
порядку, встановленому законодавством. Представники профспілок
беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та
інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).
Стаття 27. Право профспілок, їх об’єднань на організацію страйків
та проведення інших масових заходів
Профспілки, їх об’єднання мають право на організацію та проведення
страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і
соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до
закону.
Стаття 32. Права профспілок, їх об’єднань у захисті житлових
прав громадян
Профспілки, їх об’єднання відповідно до своїх статутів (положень) беруть
участь у розробленні державної житлової політики, здійсненні заходів,
спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення
використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті
економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням,
утриманням і збереженням житла.
Стаття 33. Право профспілок, їх об’єднань щодо притягнення до
відповідальності посадових осіб

Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового
договору (контракту) з керівником підприємства, установи або
організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про
колективні договори та угоди.
Стаття 36. Обов’язки профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав
та інтересів своїх членів
Профспілки, їх об’єднання, здійснюючи представництво та
захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх
членів, повинні додержуватися Конституції України, законів та інших
нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та
угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов’язання.
<…>
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 вересня 1999 року

________________________
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)

Стаття 18. Право на страйк
Відповідно до статті 44 Конституції України ті, хто працює, мають право
на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється цим Законом.
Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або власник чи
уповноважений ним орган (представник) ухиляється від примирних
процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) <…>.
Стаття 22. Визнання страйків незаконними
Незаконними визнаються страйки:
а) оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, державних
кордонів та адміністративно-територіального устрою України, а також з
вимогами, що порушують права людини <…>
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 березня 1998 року
N 137/98-ВР
_________________________________

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про національні меншини в Україні
Верховна Рада України, виходячи із життєвих інтересів української нації
та всіх національностей в справі розбудови незалежної демократичної
держави, визнаючи нерозривність прав людини і прав
національностей, прагнучи реалізувати Декларацію прав
національностей України, дотримуючись міжнародних зобов’язань щодо
національних меншин, приймає цей Закон з метою гарантування
національним меншинам права на вільний розвиток.
Стаття 1.
Україна гарантує громадянам республіки незалежно від їх національног о
походження рівні політичні, соціальні, економічні та культурні
права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості й
самовиявлення.

Усі громадяни України користуються захистом держави на рівних
підставах.
При забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин,
держава виходить з того, що вони є невід’ємною
частиною загальновизнаних прав людини.
Стаття 4.
Відносини, які виникають з приводу реалізації громадянами України
прав і свобод, пов’язаних з їх належністю до національних меншин,
регулюються Конституцією України, цим Законом, прийнятими на їх
підставі іншими законодавчими актами, а також міжнародними
договорами України.
Стаття 6.
Держава гарантує всім національним меншинам права на
національно-культурну автономію: користування і навчання рідною
мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або
через національні культурні товариства, розвиток національних
культурних традицій, використання національної символіки, відзначення
національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у
літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення
національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу
діяльність, що не суперечить чинному законодавству <…>.
Стаття 17.
Україна сприяє розвиткові міжнародного співробітництва у
забезпеченні й захисті прав та інтересів національних
меншин, зокрема шляхом укладання й реалізації багатосторонніх і
двосторонніх договорів у цій сфері.
Стаття 18.
Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав і свобод громадян за
національною ознакою забороняється й карається законом.
Стаття 19.
Якщо міжнародним договором України встановлено інші положення, ніж
ті, які містяться в законодавстві України про національні меншини, то
застосовуються положення міжнародного договору.
Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 25 червня 1992 року

____________________
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про біженців
Верховна Рада України, дотримуючи міжнародних зобов’язань України щодо захисту
прав людини і виходячи з принципів Конституції України, приймає цей Закон,
щоб визначити правовий статус біженців, установити правові, економічні та
організаційні гарантії захисту прав осіб, які вимушено залишили державу своєї
громадянської належності (або країну свого постійного проживання).

Стаття 1. Поняття “біженець” та умови набуття статусу біженця
У цьому Законі під терміном “біженець” розуміється іноземець (іноземний
громадянин чи особа без громадянства), який
внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за
ознаками расової, національної належності, ставлення до релігії,
громадянства, належності до певної соціальної групи або

політичних переконань вимушений залишити територію держави,
громадянином якої він є (або територію країни свого постійного
проживання), і не може або не бажає користуватися захистом цієї
держави внаслідок зазначених побоювань та щодо якого в порядку та за
умов, визначених цим Законом, прийнято рішення про надання йому
статусу біженця.
Стаття 3. Умови, за яких статус біженця не надається
Статус біженця не надається особі:
- за якою компетентними органами влади держави, де вона проживає,
визнаються і забезпечуються права і обов’язки, пов’язані з
громадянством цієї держави;
- щодо якої встановлено, що вона вчинила злочин проти миру, воєнний
злочин або злочин проти людства і людяності, як їх визначено в
міжнародному праві <…>
Стаття 9. Права та обов’язки особи, яка подала заяву про надання
статусу біженця
Особа, яка подала заяву про надання статусу біженця, має право на:
- тимчасове працевлаштування чи навчання;
- медичну допомогу і соціально-побутові послуги;
- користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення до
вирішення питання про надання статусу біженця, але на строк не більше
трьох місяців;
- вільне сповідування своєї релігії <…>.
Стаття 12. Права біженця
Особа, яка набула статусу біженця, має право на:
- вибір місця тимчасового проживання із запропонованого їй міграційною
службою переліку населених пунктів і пересування на території України
за умов дотримання правил, установлених для іноземців;
- працю за наймом або на підприємницьку діяльність, придбання у
власність майна за умов, передбачених законодавством України для
іноземців;
- охорону здоров’я та відпочинок у порядку, передбаченому
законодавством для громадян України;
- одержання грошової допомоги, пенсій та інших видів соціального
забезпечення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- користування житлом, наданим у місці тимчасового проживання;
- навчання в порядку, передбаченому законодавством України для
іноземців;
- користування надбаннями культури;
- свободу совісті та вільне відправлення релігійних обрядів;
- недоторканність особи, житла, охорону законом особистого життя,
таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень;
- судовий захист від посягань на честь і гідність, життя і здоров’я,
особисту свободу та житло, а також захист майнових та немайнових
прав;
- вступ до легалізованих громадських організацій відповідно до їх
статутів (положень) <…>.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 грудня 1993 року

__________________________

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про інформацію

Цей Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові
основи інформаційної діяльності.

Стаття 5. Основні принципи інформаційних відносин
Основними принципами інформаційних відносин є:
- гарантованість права на інформацію;
- відкритість, доступність інформації та свобода її обміну<…>
Стаття 9. Право на інформацію
Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право
на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання,
використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм
для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів,
здійснення завдань і функцій.
Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і
державою не повинна порушувати громадські, політичні,
економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і
законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.
Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка
стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами
України.
Стаття 10. Гарантії права на інформацію
Право на інформацію забезпечується:
обов’язком органів державної влади, а також органів місцевого і
регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та
прийняті рішення;
створенням у державних органах спеціальних інформаційних
служб або систем, що забезпечували б у встановленому порядку
доступ до інформації;
вільним доступом суб’єктів інформаційних відносин до
статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів;
обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою
цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються
законодавством;
створенням механізму здійснення права на інформацію;
здійсненням державного контролю за додержанням законодавства
про інформацію;
встановленням відповідальності за порушення законодавства про
інформацію.
Стаття 29. Доступ до відкритої інформації
<…>Обмеження права на одержання відкритої інформації забороняється
законом <…>.
Стаття 37. Документи та інформація, що не підлягають наданню
для ознайомлення за запитами
Не підлягають обов’язковому наданню для ознайомлення за
інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі:
<…>- інформацію про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури,
МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду у тих випадках, коли її
розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню чи

дізнанню, порушити право людини на справедливий та об’єктивний
судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров’ю будьякої особи;
- інформацію, що стосується особистого життя громадян <…>
Стаття 45. Охорона права на інформацію
Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім
учасникам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до
інформації.
Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел
одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.
Суб’єкт права на інформацію може вимагати усунення будь-яких
порушень його права.
Забороняється вилучення друкованих видань, експонатів, інформаційних
банків, документів із архівних, бібліотечних, музейних фондів та
знищення їх з ідеологічних чи політичних міркувань.
Стаття 46. Неприпустимість зловживання правом на інформацію
Інформація не може бути використана для закликів до повалення
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,
пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання расової,
національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи
людини <…>.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 2 жовтня 1992 року
______________________________

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні
Цей Закон створює правові основи діяльності друкованих засобів масової
інформації (преси) в Україні, встановлює державні гарантії їх свободи відповідно
до Конституції України, Закону України “Про інформацію” та інших актів чинного
законодавства і визнаних Україною міжнародно-правових документів.
Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні
В цьому Законі під друкованими засобами масової інформації (пресою) в
Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які
виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів
(випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.
Додатки до друкованих засобів масової інформації у вигляді видань
газетного та журнального типу є окремими періодичними і такими, що
продовжуються, друкованими виданнями і підлягають реєстрації на
загальних підставах.
Зазначені в частинах першій та другій цієї статті Закону друковані
видання можуть включати до свого складу інші носії інформації
(платівки, дискети, магнітофонні та відеокасети тощо), розповсюдження
яких не заборонено чинним законодавством України.
Друкований засіб масової інформації вважається виданим, якщо він
підписаний до виходу в світ і видрукований будь-яким тиражем. Сфера
розповсюдження друкованого засобу масової інформації не обмежується.

Стаття 2. Свобода діяльності друкованих засобів масової
інформації
Свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх
поглядів і переконань гарантуються Конституцією України і
відповідно до цього Закону означають право кожного громадянина
вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати,
використовувати та поширювати будь-яку інформацію за
допомогою друкованих засобів масової інформації.
Друковані засоби масової інформації є вільними. Забороняється
створення та фінансування державних органів, установ, організацій або
посад для цензури масової інформації <…>.
Стаття 3. Неприпустимість зловживання свободою діяльності
друкованих засобів масової інформації
<…> Забороняється використання друкованих засобів масової інформації
для:
втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність
<…>
Стаття 8. Право на заснування друкованого засобу масової
інформації
Право на заснування друкованого засобу масової інформації
належить:
громадянам України, громадянам інших держав та особам без
громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній
дієздатності;
юридичним особам України та інших держав;
трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі
відповідного рішення загальних зборів (конференції).
Особа, яка заснувала друкований засіб масової інформації, є його
засновником.
Особи, які об’єдналися з метою спільного заснування видання,
вважаються його співзасновниками.
Стаття 15. Відмова в державній реєстрації друкованого засобу
масової інформації
Відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації
можлива тільки з таких підстав:
1) якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні
цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям
3 і 4 цього Закону;
2) якщо реєструючим органом уже раніше видано свідоцтво друкованому
засобу масової інформації з тією ж назвою, за винятком видань, що
виходять різними мовами;
3) якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили
рішенням про припинення діяльності друкованого засобу масової
інформації.
У письмовому повідомленні про відмову в державній реєстрації
зазначаються підстави, передбачені цією статтею Закону.
Стаття 18. Припинення випуску друкованого засобу масової
інформації

Випуск друкованого засобу масової інформації може бути припинено за
рішенням засновника (співзасновників) або суду.
Засновник (співзасновники) має право припинити випуск видання у
випадках і порядку, передбачених установчим договором або статутом
редакції чи іншим договором, укладеним між засновником
(співзасновниками) і редакцією.
Суд припиняє випуск видання у разі порушення частини першої статті 3
цього Закону або ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання.
Про своє рішення суд повідомляє відповідний реєструючий орган. (
Частину третю статті 18 доповнено згідно з Законом N 3582-12 від
11.11.93 )
На підставі письмового повідомлення засновника (співзасновників),
погодженого з редакцією, або рішення суду про припинення випуску
друкованого засобу масової інформаціїреєструючий орган визнає
свідоцтво про його державну реєстрацію недійсним.
Вилучення тиражу чи окремої його частини допускається тільки за
рішенням або вироком суду, які набрали чинності.
Стаття 26. Права та обов’язки журналіста редакції
Здійснюючи свою діяльність на засадах професійної самостійності,
журналіст використовує права та виконує обов’язки, передбачені
Законом України “Про інформацію” ( 2657-12 ) та цим Законом.
Журналіст має право:
1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та
зберігання інформації;
2) відвідувати державні органи влади, органи місцевого і регіонального
самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути
прийнятим їх посадовими особами;
3) відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких
технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;
4) на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і
музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише
специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що
визначаються чинним законодавством України;
5) переваги на одержання відкритої за режимом доступу інформації;
6) на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних
документів;
7) по пред’явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що
засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації,
перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій,
масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де
оголошено надзвичайний стан;
8) звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних
матеріалів;
9) поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним
підписом, під умовним ім’ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно);
10) відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його
зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням
автора;

11) на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком
випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду.
Журналіст зобов’язаний:
1) дотримуватися програми діяльності друкованого засобу масової
інформації, з редакцією якого він перебуває у трудових або інших
договірних відносинах, керуватися положеннями статуту редакції;
2) подавати для публікації об’єктивну і достовірну інформацію;
3) задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх
авторства або збереження таємниці авторства;
4) відмовлятися від доручення редактора (головного редактора) чи
редакції, якщо воно не може бути виконано без порушення Закону;
5) представлятися та пред’являти редакційне посвідчення чи інший
документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової
інформації;
6) виконувати обов’язки учасника інформаційних відносин;
7) утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних
матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника
продукції чи послуг ( його адресу, контактний телефон, банківський
рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо.
Журналіст несе відповідальність в межах чинного законодавства за
перевищення своїх прав і невиконання обов’язків.
Стаття 27. Акредитація журналіста
Редакції друкованих засобів масової інформації мають право за
погодженням з державними органами та органами управління об’єднань
громадян безкоштовно акредитувати при них своїх журналістів на
визначений або на невизначений строк.
Органи, при яких акредитовано журналіста, сприяють йому у здійсне нні
професійної діяльності, попереджують про проведення нарад та інших
заходів, забезпечують стенограмами, протоколами та іншими
матеріалами.
У разі перевищення журналістом своїх прав і невиконання обов’язків
його акредитація може бути припинена тільки за рішенням органу, який
його акредитував. Письмове повідомлення із зазначенням підстав
припинення акредитації одночасно видається журналісту і надсилається
редакції друкованого засобу масової інформації, до якого він належить.
Розділ III
ВІДНОСИНИ МІЖ РЕДАКЦІЯМИ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ І ГРОМАДЯНАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 34. Право на одержання масової інформації через
друковані засоби масової інформації
Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи відповідно
до статті 9 Закону України “Про інформацію” мають право
на оперативне одержання через друковані засоби масової інформації
публічно поширюваної інформації про діяльність державних органів і
організацій, об’єднань громадян та їх посадових осіб, а також інших
відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних
інтересів, здійснення завдань і функцій.
Стаття 37. Спростування інформації
Громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх законні
представники мають право вимагати від редакції друкованого засобу

масової інформації опублікування ним спростування поширених про них
відомостей, що не відповідають дійсності або принижують їх честь та
гідність.
Якщо редакція не має доказів того, що опубліковані нею відомості
відповідають дійсності, вона зобов’язана на вимогу заявника
опублікувати спростування їх у запланованому найближчому випуску
друкованого засобу масової інформації або опублікувати його за власною
ініціативою.
Редакція може відмовити в публікації спростування, якщо
спростування:
1) стосується відомостей, які нею вже спростовано;
2) надійшло з вимогою заявника опублікувати його пізніше, ніж через рік
з дня публікації відомостей, що спростовуються.
Редакція зобов’язана в строк, що не перевищує одного місяця з дня
надходження вимоги, опублікувати спростування і письмово повідомити
заявника про строк і час публікації спростування у разі затримки або про
відмову в його публікації, зазначивши підстави відмови.
Заявник має право оскаржити відмову в публікації
спростування або порушення порядку його публікації до суду, який
приймає скаргу до розгляду протягом року з дня публікації
спростовуваних відомостей.
Розділ V
ВІДПОВІДАЛ ЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СВОБОДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 41. Підстави відповідальності
Редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні органи,
організації та об’єднання громадян несуть відповідальність за порушення
законодавства про друковані засоби масової інформації.
Порушеннями законодавства України про друковані засоби масової
інформації є:
1) порушення, передбачені статтею 47 Закону України “Проінформацію”;
2) незаконне вилучення або знищення тиражу чи його частини;
3) порушення прав журналіста, встановлених цим Законом;
4) порушення положень статті 3 цього Закону;
5) зловживання правами журналіста;
6) одержання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману;
7) незаконне виготовлення і розповсюдження продукції друкованого
засобу масової інформації без його реєстрації або після припинення його
діяльності, ухилення від перереєстрації;
8) порушення порядку вміщення даних, надсилання контрольних
примірників;
9) порушення права вимоги щодо публікації спростування та порядку
його публікації, передбачених статтею 37 цього Закону.
За ці порушення винні особи притягаються до дисциплінарної, цивільноправової, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з
чинним законодавством України.
До відповідальності за зловживання свободою діяльності друкованих
засобів масової інформації нарівні з авторами інформаційних матеріалів,
що порушують цей Закон, притягаються журналіст редакції, її редактор

(головний редактор) або інші особи, з дозволу яких ці матеріали було
поширено.
Стаття 42. Звільнення від відповідальності
Редакція, журналіст не несуть відповідальності за публікацію відомостей,
які не відповідають дійсності, принижують честь і гідність громадян і
організацій, порушують права і законні інтереси громадян або являють
собою зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової
інформації і правами журналіста, якщо:
1) ці відомості одержано від інформаційних агентств або від засновника
(співзасновників);
2) вони містяться у відповіді на інформаційний запит щодо доступу до
офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної
інформації, наданої відповідно до вимог Закону
України “Проінформацію”;
3) вони є дослівним відтворенням офіційних виступів посадових осіб
державних органів, організацій і об’єднань громадян;
4) вони є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим
друкованим засобом масової інформації з посиланням на нього;
5) в них розголошується таємниця, яка спеціально охороняється
законом, проте ці відомості не було отримано журналістом незаконним
шляхом.
Стаття 43. Захист і охорона журналіста при виконанні службових
обов’язків
Професійний журналіст редакції при виконанні службових обов’язків
перебуває під її правовим і соціальним захистом. Честь, гідність,
недоторканність журналіста охороняються законом.
Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 16 листопада 1992 року

__________________
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про телебачення і радіомовлення
Цей Закон відповідно до Закону України “Про інформацію” ( 2657-12 ) регулює
діяльність телерадіоорганізацій на території України, визначає правові, економічні,
соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи
слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на
відкрите і вільне обговорення суспільних питань.
Стаття 2. Основні принципи діяльності телерадіоорганізацій

Телерадіоорганізації України у своїй діяльності реалізують принципи
об’єктивності, достовірності інформації, компетентності, гарантування
права кожного громадянина на доступ до інформації, вільне
висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного та
політичного плюралізму, дотримання телерадіопрацівниками професійної
етики та загальнолюдських норм моралі <…>.
Стаття 40. Захист прав телеглядачів, радіослухачів
Телеглядачі і радіослухачі мають право:
- приймати для індивідуального користування всі програми державних,
недержавних, а також зарубіжних телерадіоорганізацій;
- звертатися до телерадіоорганізації, її засновників, Національної ради з
зауваженнями та пропозиціями щодо змісту і технічної якості програм і
отримувати відповідь безпосередньо у передачах або письмово;

- своєчасно отримувати розклад мовлення телерадіоорганізацій;Статтю
40 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 70/97-ВР від
14.02.97)
- спростовувати розповсюджені телерадіоорганізацією дані, що не
відповідають дійсності або принижують честь і гідність громадян.
Стаття 41. Захист прав неповнолітніх телеглядачів і радіослухачів
Передачі (фільми), що можуть завдати шкоди фізичному, психічному,
моральному розвиткові неповнолітніх, забороняються.
Не допускається без згоди батьків або осіб, що їх замінюють,
розповсюджувати інформацію про неповнолітніх, які вчинили злочин, про
злочини, вчинені щодо неповнолітніх, а також про самогубство
неповнолітніх, якщо така інформація дозволяє ідентифікувати особу
неповнолітнього.
Стаття 46. Відповідальність за порушення законодавства про
телебачення і радіомовлення
Порушеннями законодавства України про телебачення і радіомовлення є:
<…>- порушення законних прав телеглядачів та радіослухачів;
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 грудня 1993 року

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну таємницю
Стаття 8. Інформація, що може бути віднесена до державної
таємниці
<…>Забороняється віднесення до державної таємниці будь-яких
відомостей, якщо цим будуть звужуватися зміст і обсяг
конституційних прав та свобод людини і громадянина,
завдаватиметься шкода здоров’ю та безпеці населення <…>.
Не відноситься до державної таємниці інформація:
<…> про факти порушень прав і свобод людини і
громадянина <…>
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 січня 1994 року

_______________________
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про міліцію
Стаття 1. Міліція в Україні
Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади,
який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність,
природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних
посягань <…>.
Стаття 2. Основні завдання міліції
Основними завданнями міліції є:
- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і
свобод, законних інтересів <…>

Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян
<…> Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне
ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального
походження, майнового та іншого стану, расової та національної
належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії,
статі, політичних та інших переконань.
<…> Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує
права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані
покладені на неї обов’язки, й зобов’язана дати їм пояснення з цього
приводу.
Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 20 грудня 1990 року
_____________________________

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про адвокатуру
Стаття 1. Адвокатура України та її завдання
Адвокатура України є добровільним професійним громадським
об’єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти
захисту прав, свобод та представляти законні
інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства,
юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.
Стаття 7. Обов’язки адвоката
При здійсненні своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний
неухильно додержувати вимог чинного законодавства, використовувати
всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів
громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої
повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та
відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного <…>.
Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 19 грудня 1992 року

_____________________
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну охорону
органів державної влади України та посадових осіб

Стаття 3. Основні принципи державної охорони
Державна охорона здійснюється на принципах законності,
безперервності, поваги до прав, свобод, гідності людини і
громадянина, єдиноначальності.
Стаття 17. Обов’язки військовослужбовців Управління державної
охорони України
Військовослужбовці Управління державної охорони України зобов’язані:
4) захищати і поважати конституційні права і свободи людини і
громадянина, бути зразком високої культури, скромності та витримки
<…>.
Стаття 25. Контроль Верховної Ради України за додержанням
чинного законодавства Управлінням державної охорони України
Контроль за додержанням Управлінням державної охорони України
чинного законодавства у сфері державної охорони, забезпечення прав
і свобод людини здійснюється Верховною Радою України <…>.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 березня 1998 року

_____________________
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання захворюванню
на синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
та соціальний захист населення

Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) - особливо небезпечна інфекційна хвороба, що
викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) і через відсутність у даний час
специфічних методів профілактики та ефективних методів лікування призводить до
смерті. Масове розповсюдження цієї хвороби в усьому світі та в Україні створює загрозу
особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє важкі соціально -економічні та
демографічні наслідки, що зумовлює необхідність вжиття спеціальних заходів
щодо захисту прав і законних інтересів громадян та суспільства.

Стаття 9.
Особі, в якої за даними медичного огляду виявлено ВІЛ-інфекцію,
повідомляється про це працівником закладу охорони здоров’я, в якому
проведено огляд, з урахуванням вимог цього Закону щодо
конфіденційності зазначеної інформації. Одночасно ВІЛ-інфікованому
повідомляється про необхідність дотримання профілактичних заходів,
спрямованих на недопущення розповсюдження ВІЛ-інфекції,
про гарантії дотримання прав і свобод ВІЛ-інфікованих, а також
про кримінальну відповідальність за завідоме поставлення в небезпеку
зараження та зараження інших осіб вірусом імунодефіциту людини.
Стаття 12.
<…>Облік, реєстрація ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД громадян та
медичний нагляд за ними повинні здійснюватися з дотриманням
принципів конфіденційності та поваги до особистих прав і свобод
людини, визначених законами та міжнародними договорами України
<…>.
Стаття 17.
ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД громадяни України користуються
всіма правами та свободами, передбаченими Конституцією та
законами України, іншими нормативно-правовими актами України.
Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 12 грудня 1991 року
____________________________________

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про виконавче провадження

Цей Закон визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі
невиконання їх у добровільному порядку.

Стаття 7. Гарантії прав громадян і юридичних осіб у виконавчому
провадженні
Державний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права
у точній відповідності із законом і не допускати у своїй
діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і
юридичних осіб.
Особам, які беруть участь у виконавчому провадженні або залучаються
до проведення виконавчих дій, повинні бути роз’яснені державним
виконавцем їх права відповідно до вимог цього Закону.

Дії державного виконавця, його відмова від вчинення певної виконавчої
дії, зволікання з вчиненням виконавчих дій, а також відмова у
задоволенні заяви про відвід державного виконавця можуть бути
оскаржені особами, які беруть участь у виконавчому провадженні або
залучаються до виконання виконавчих дій у встановленому цим Законом
порядку.
Набрав чинності одночасно з набранням чинності Закону про Державний бюджет
України на 2000 рік

