
Положення ПДА Стан виконання 
Розділ 2. Політичний діалог 
Підрозділ 2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних 

свобод 
(і.3)Тісна співпраця в 

реформуванні та посиленні 

спроможності системи 

державного управління в 

Україні на основі 

оцінювання SIGMA, 

включаючи ефективну 

боротьбу з корупцією 

Стан виконання: у стані виконання. 
Інформація: 

Вжито комплекс організаційних та практичних 

заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

боротьби з корупцією у рамках виконання Указу 

Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про 

національну антикорупційну стратегію на 2011-

2015 роки» та Державної програми щодо запобігання і 

протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 

№ 1240. 
Зокрема, упродовж поточного року завершено 

розслідування за 564 корупційними злочинами, з 

яких 319 - одержання хабара. 
До відповідальності притягується 329суб'єктів 

відповідальності за корупцію, із 

них 43держслужбовці та 28 посадовців місцевого 

самоврядування. 
Припинено 00діяльність 13 організованих груп 

з корумпованими зв'язками в органах виконавчої 

влади, у тому числі п'ятьох, причетних до 

розкрадання бюджетних коштів. 
В АР Крим направлено до суду кримінальне 

провадження відносно організованої злочинної групи в 

складі 3-хучасників, до якої ввійшов начальник 

відділу Державної податкової адміністрації в АР Крим, 

які організували створення та реєстрацію ряду 

фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з 

метою пособництва легальним суб'єктам 

господарювання в отриманні пільг з оподаткування, 

чим спричинили збитки державним інтересам на 

суму 5,7 млн. грн. 
На Дніпропетровщині направлено до суду 

кримінальне провадження відносно організованої 

злочинної групи в складі 3-хучасників під 

керівництвом колишнього начальника Управління 

праці та соціального захисту населення 

Дніпропетровської міської ради, які, зловживаючи 

службовим становищемзаволоділи 1,3 млн. грн. 

бюджетних коштів, виділених на 
виконання цільових регіональних соціальних 

програм                  
За фактами порушення вимог Закону України 

"Про засади запобігання та протикорупції" до 

відповідальності у вигляді 

штрафу судами притягнуто 247 корупціонерів, у тому 

числі 18 державних службовців 44 -місцевого 

самоврядування, а також 77депутатів сільських, 

селищних, міських, районних рад. 
ГУБОЗ МВС України складено та направлено до 

суду адміністративний протокол за         ст. 172-

7 КУпАП відносно колишнього директора 

департаменту технічного регулювання Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі 

України (2категорія), який, перебуваючи на 



зазначеній посад, не повідомив свого безпосередньо 

керівника - заступника Міністра про можливість 

виникнення конфлікту інтересів під час розгляду 

заяви щодо розширення номенклатури послуг ТОВ 

„Орган сертифікації", засновником якого він є. 
У м. Києві складено та направлено до суду 

адміністративний протокол за ст 172-

4КУпАП відносно начальника управління 

Національної ради України з питаньтелебачення і 

радіомовлення (2 категорія), який, перебуваючи 

на посаді заступника начальника управління -

 начальника відділу Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення, займався 

іншою оплачуваною діяльністю - виконував роботи 

(надавав послуги журналіста) з пошуку 

інформаційного матеріалу 
та пов'язаних зі створенням інших телевізійних 

програм для ТОВ "ТРК Україна", за що 

отримав 40 тис. грн. СУДОМ правопорушника 

оштрафовано 

на 1,2 тис. грн з консфіскацієюотриманого доходу від 

підприємницької діяльності в розмірі 40 тис. грн. 
У Запорізькій області судом розглянуто 

протокол про корупцію відносно 

головиКуйбишевської районної ради (3 категорія), 

який неправомірно сприяв ТОВ "СК КиЕв" у 

здійсненні господарської діяльності, а саме 

безоплатно надав у  користування будівлі та 

споруди Ланцівської ЗОСШ. Правопорушника 

оштрафовано на 2,5 тис. грн. 
  

(іі.)Забезпечення 

незалежності судової влади та 

ефективності судів і органів 

прокуратури, а також 

правоохоронних органів, 

зокрема: 
1)продовження реформування 

судової системи для 

подальшого посилення 

незалежності, 

неупередженості та 

професіоналізму судової гілки 

влади, зокрема шляхом 

збільшення навчальних 

програм для співробітників 

судів, органів прокуратури та 

правоохоронних органів 

Стан виконання: виконується постійно.  
Інформація: 
З метою підвищення професіоналізму працівників 

правоохоронних органів співробітники МВС постійно 

беруть участь у міжнародних заходах, а також 

проходять курси підвищення кваліфікації в Україні. 

Так, планом на 2013 рік встановлено необхідність 

проходження підвищення кваліфікації 3016 

працівниками ОВС, та спеціалізації – 755 працівниками 

ОВС. 
Представниками МВС прийнято участь у наступних 

заходах з обміну досвідом, навчання, підвищення 

кваліфікації суддів, прокурорів, працівників 

правоохоронних органів: 
-        19 квітня у МВС України відбулася зустріч з 

представниками Міжнародної організації з 

міграції  на тему «Посилення управління 

міграційними процесами та співпраці з 

питаньреадмісії». 
-        В рамках проекту «Реформування системи 

кримінальної юстиції неповнолітніх в України» 

12 квітня цього року здійснено виїзд до Канади 

з метою ознайомлення з існуючими моделями 

профілактичної роботи поліції з дітьми та 

молоддю, які порушили закон. 
-        28-31 травня представник МВС України взяв 

участь у 64-у пленарному засіданні 

Європейського комітету з кримінальних 



проблем (CDPC) у Страсбурзі. Під час засідання 

обговорювалися питання боротьби з торгівлею 

людьми, заходи підтримки чесного спорту 

проти маніпуляцій зі спортивними 

результатами, питання реформування 

пенітенціарної служби, взаємодії між 

прокурорами країн-учасниць та інші. 
- узято участь у міжвідомчій робочій групі при 

Президентові України ,,Відкрита розмова”щодо 

дотримання  свободи слова та прав журналістів; 
- робочій зустрічі, організованій 

представництвом МОМ в Україні, щодо обговорення 

остаточної редакції навчального посібника для 

працівників правоохоронних органів з розслідування 

злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми з метою 

експлуатації праці; 
- у нараді щодо розгляду проблемних питань, 

які виникають під час виконання міжнародних 

доручень підрозділів поліції  МВС Російської Федерації 

щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства та 

суду. 
- Також узято участь у міжнародному тренінг-

семінарі щодо запобігання корупційних дій під час 

проведення футбольних матчів та протидії договірним 

іграм у футболі. 
- 25.05.2013 представниками Департаменту 

внутрішньої безпеки МВС прийнято участь у роботі 

«круглого» столу на тему: «Захист прав і свобод 

людини, як пріоритет у діяльності органів внутрішніх 

справ у контексті реформування правоохоронної 

системи», що відбувся у Національному інституті 

стратегічних досліджень. 
  

(іі.)2) ефективна 

імплементація Кримінального 

процесуального кодексу 

Стан виконання: у стані виконання. 
Інформація: 

Головним слідчим управлінням МВС ужито ряд 

організаційних та практичних заходів, спрямованих на 

безумовне виконання вимог КПК України, зокрема 

розроблено та видано ряд відомчих та міжвідомчих 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

органів внутрішніх справ, а саме: 
Інструкцію з організації взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та 

підрозділами внутрішніх справ у попередженні, 

виявленні та розслідуванні кримінальних 

правопорушень, яку затверджено наказом МВС від 09 

серпня 2012 року № 700; 
наказ МВС „Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування” від 09 серпня 2012 року № 

686; 
Положення про порядок застосування 

електронних засобів контролю, яке затверджено 

наказом МВС від 09.08.2012 № 696; 
Порядок спільних дій органів внутрішніх справ, 

Державної інспекції техногенної безпеки України та 

Міністерства надзвичайних ситуацій під час 

проведення огляду місця пожежі, виявлення, 

припинення, попередження та розслідування 

кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами, 



який затверджено спільним наказом МВС та МНС від 30 

листопада 2012 року                № 1106/1377; 
Порядок взаємодії між органами внутрішніх 

справ, закладами охорони здоров'я та прокуратури 

України при встановленні факту смерті людини, який 

затверджено спільним наказом Генеральної 

прокуратури України, Міністерства охорони здоров’я та 

Міністерства внутрішніх справ від 28 листопада 2012 

року № 1095/955/119. 
У кожному ГУМВС, УМВС 

таміськрайліноргані визначено спеціально 

уповноважених слідчих, які розслідуватимуть 

кримінальні правопорушення у сфері господарської 

діяльності, пов’язані з пожежами, учинені 

неповнолітніми. 
З набранням чинності новим КПК України значно 

збільшилося навантаження на працівників слідчих 

підрозділів органів внутрішніх справ. У зв’язку з цим 

штатну чисельність слідчих підрозділів  збільшено на 

2,5 тис. 
З метою забезпечення виконання функцій 

нагляду за перебуванням затриманих в органах 

внутрішніх справ у слідчих підрозділах уведено посади 

осіб, відповідальних за перебування затриманих, 

у  кількості 779 одиниць, з яких станом на 01.04.2013 

укомплектовано 59,8 %. 
Для реалізації положень КПК України щодо 

проведення процесуальних дій у 

режимівідеоконференції, у тому числі допитів, 

упізнання осіб чи речей під час досудового 

розслідування, придбано 100 терміналів для 

системи відеоконференцзв’язку, 

сервервідеоконференцій та відповідні пристрої захисту 

інформації. 
З метою забезпечення належного виконання 

вимог КПК у частині внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань закуплено 4 тис. 

комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням.  
Для належного застосування запобіжного 

заходу у вигляді домашнього арешту здійснено 

закупівлю 527 електронних браслетів і такої ж 
кількості мобільних контрольних пристроїв. 

У зв’язку з набранням чинності новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України 

суттєво змінився підхід до обрання запобіжних заходів 

особам, які підозрюються в учиненні злочинів. На цей 

час більш виважено здійснюється підготовка клопотань 

до суду про обрання стосовно них запобіжних заходів 

у вигляді тримання під вартою. 
Завдяки вжитим заходам за три місяці поточного 

року на 4 тис., або 55 % зменшилася кількість осіб, 

яким обрано запобіжний захід - тримання під вартою 

(3352 проти 7429 торік). 
Відносно 791 особи застосовано запобіжний 

захід у вигляді домашнього арешту. Особисте 

зобов’язання застосовано відносно 6272 осіб, особисту 

поруку щодо 124 осіб, та заставу щодо 134 осіб. 
  



(ііі)Забезпечення поваги до 

прав людини … 
а) Сприяння імплементації 

міжнародних стандартів з прав 

людини 
2)покращення обізнаності з 

прав людини серед суддів, 

прокурорів, співробітників 

правоохоронних органів 

шляхом збільшення 

навчальних програм, зокрема 

з питань боротьби з тортурами 

та нелюдським і принизливим 

поводженням 

Стан виконання: виконується постійно. 
Інформація: 25.05.2013 представниками 

Департаменту внутрішньої безпеки МВС прийнято 

участь у роботі «круглого» столу на тему: «Захист 

прав і свобод людини, як пріоритет у діяльності органів 

внутрішніх справ у контексті реформування 

правоохоронної системи», що відбувся у 

Національному інституті стратегічних досліджень.  
Серед іншої інформації по обговоренню 

основного питання «круглого» столу, представники 

громадських організацій висловили ряд проблемних 

питань в організації роботи органів та підрозділів 

внутрішніх справ, що пов’язані із ризиками порушень 

прав і свобод громадян. Вказану інформацію 

використано для внесення відповідних коректив з 

організації такої роботи регіональними підрозділами.  
З огляду на вимоги керівництва Міністерства, 

особовий склад територіальних та транспортних 

підрозділів внутрішньої безпеки націлений на 

проведення заходів із попередження та виявлення 

порушень прав і свобод громадян працівниками 

органів та підрозділів внутрішніх справ. 
Під час виконання вказаних завдань 

працівниками УВБ, ВВБ також проводиться 

роз’яснювальна робота серед особового 

складуміськрайлінорганів щодо недопущення випадків 

тортур, нелюдського та принизливого ставлення до 

громадян. 
Завдяки систематичним відпрацюванням 

працівниками підрозділів внутрішньої 

безпекиміськрайлінорганів, у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року, спостерігається тенденція 

щодо зменшення випадків зберігання сторонніх 

предметів у службових приміщеннях органів та 

підрозділів внутрішніх справ. 
  

b) Свобода вираження 

поглядів, зібрання та 

об’єднання 
2) Співробітництво щодо 

створення умов, необхідних 

для вільної роботи журналістів 

та їх захисту від погроз та 

фізичного насильства 

Стан виконання: виконується постійно 
Інформація: 

З приводу забезпечення участі в заходах щодо 

створення умов, необхідних для вільної роботи 

журналістів та їх захисту, інформуємо, що Головним 

слідчим управлінням проводяться дії, спрямовані на 

реалізацію вимог Закону України від 23.09.1997 ,,Про 

державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захистжурналістів”, Указу Президента 

України від 09.12.2000 № 1323 ,,Про додаткові заходи 

щодо безперешкодної діяльності засобів масової 

інформації, подальшого утвердження свободи слова 

в Україні” та наказів МВС України від 25.03.2010 № 88 

„Про вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ 

із засобами масовоїінформації”, від 19.12.2011 № 936 

„Про деякі питання покращання взаємодії органів 

внутрішніх справ зі ЗМІ”. 
Представники ГСУ беруть участь у щомісячних 

засіданнях міжвідомчої робочої групи 

„Відкрита розмова” з аналізу стану додержання 

законодавства про свободу слова та захист прав 

журналістів. 
03.06.2013 керівництвом ГСУ взято участь у 



засіданні „Міжвідомчої робочої групи при 

Президентові України” щодо стану 

розслідуваннянайрезонансніших кримінальних 

правопорушень, учинених відносно працівників ЗМІ.  
Злочини, учинені відносно журналістів постійно 

перебувають на контролі керівництва Головного 

слідчого управління, щоквартально здійснюється 

аналіз стану їх розслідування. 
Щоденно відслідковується стан оперативної 

обстановки, пов’язаної з учиненням злочинів відносно 

працівників мас-медіа та щотижнево узагальнюється 

стан розслідування розпочатих за цими злочинами 

кримінальних проваджень. 
Крім того, в Головному слідчому управлінні 

проводиться заслуховування стану розслідування 

кримінальних проваджень указаної категорії за 

злочинами, які набули суспільного резонансу. 
Всього з 2000 року вчинено 1604 злочини, у 

яких потерпілими визнано працівників засобів масової 

інформації. У поточному році розпочато 148 таких 

проваджень, із них у 83 не встановлено осіб, які їх 

учинили (56,1%). 
ДКР постійно спрямовує зусилля на 

забезпечення безпеки працівників мас -медіа. 

З початку 2013 року відносно представників ЗМІ 

вчинено                                   103 (у 65 особи 

встановлені) кримінальних правопорушень, з яких 6 

(3) погроз убивством, 6 (4) умисних середньої тяжкості 

тілесних ушкоджень, 10 (2) умисних легких тілесних 

ушкоджень, 10 (1)хуліганств, 3 грабежі, 24 (6) 

крадіжки, 2 (1) шахрайства, 5 (2) умисних знищень 

або пошкодження майна тощо. 

Слід зазначити, що в період з 2001 по 2012 роки 

на території України зареєстровано 34 злочини, 

передбачених ст. 171 (Перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів) КК України (2001 – 

2004 роки – по 1,   2005 – 2006 – по 3, 2007 – 2, 2008 

– 1, 2009 – 6, 2010 – 8, 2011 – 4, 2012 – 10). 
Цього року за фактами перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК України) 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань унесено 

інформацію про вчинення 32 кримінальних 

правопорушень.   У 11 випадках прийнято рішення про 

закриття кримінального провадження на підставі п. 2 

ч. 1 (встановлена відсутність в діянні складу 

кримінального правопорушення) ст. 284 КПК України. 
  

Зібрання: право на свободу 

мирного зібрання 
Стан виконання: у стадії виконання. 
Інформація: 

Відповідно до статті 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. 
Відповідно до положень Закону України 

“Про міліцію” органи внутрішніх справ під час мирних 

зібрань забезпечують охорону громадського порядку.  
Управлінням масових та спортивних заходів 

постійно привертається увага підрозділів на місцях 

щодо дотримання законності при забезпеченні 

правопорядку під час проведення масових зборів, та 

роз'яснюються положення ст. 39 Конституції України 

щодо прав громадян на мирні зібрання. 
Стан організації забезпечення охорони 

громадського порядку перебуває на контролі 

керівництва ДГБ. 
Забезпечення охорони громадського порядку 

під час проведення масових зібрань визначено 

положеннями Закону України "Про міліцію", Статуту 

патрульно-постової служби міліції України, 

затвердженого наказом МВС від 28.07.1994 № 404, а 

також організації та здійснення викладено у 

Методичних рекомендаціях дій працівників ОВС щодо 

забезпечення правопорядку під час проведення 

масових заходів і акцій (2009 рік), Методичних 

рекомендаціях щодо алгоритму дій працівників міліції, 

військовослужбовців внутрішніх військ у ситуаціях, які 

можуть виникнути в рамках проведення футбольних 

матчів, інших масових заходів, у тому числі за участю 

іноземних громадян (2012 рік), Методичних 

рекомендаціях щодо дій органів внутрішніх справ із 

забезпечення охорони громадського порядку та 

безпеки під час проведення масових заходів за участю 

народних депутатів України (2013 рік). 
  

с)Забезпечення дотримання 

прав осіб, які належать до 

меншин, зокрема: 
- співпрацювати щодо заходів 

боротьби зі збільшенням 

злочинів, пов’язаних з 

проявами нетерпимості та 

ненависті (расизм, 

ксенофобія, 

антисемітизм, гомофобія) 

Стан виконання: на постійному виконанні.  
Інформація: 

Згідно з Планом основних заходів 

МВС України на 2013 рік уживаються заходи з метою 

виявлення радикально налаштованих осіб, 

організацій і угруповань, діяльність яких 

спрямована на поширення ксенофобії, расової та 

етнічної дискримінації, приниження національної 

честі та гідності або образи почуттів громадян у 

зв’язку з їх релігійними переконаннями та 

притягнення їх до встановленої законом 

відповідальності. 
Відповідна робота проводиться з 

попередження та розкриття злочинів, учинених 

проти іноземців. 
З метою запобігання поширенню ксенофобії, 

расової та етнічної дискримінації працівники карного 

розшуку у взаємодії з іншими суб’єктами 

профілактичної діяльності здійснюють: 
-  аналіз відомчої нормативної бази ОВС з метою 

виявлення та усунення чинників, що можуть 

призводити до випадків расизму та ксенофобії в 

правозастосовній діяльності, а також до дискримінації 

представників етнічних та релігійних меншин, 

іноземців, біженців та осіб без громадянства; 



-  установлення осіб, які є членами радикально 

налаштованих організацій і угруповань; 
-  контроль за процесами в молодіжному і 

підлітковому середовищі для на встановлення лідерів 

та активних учасників радикально налаштованих 

неформальних молодіжних організацій, а також осіб, 

які втягують їх у протиправну діяльність та сприяють 

існуванню таких угруповань; 
-  оперативно-профілактичні відпрацювання 

місць концентрації радикально налаштованих 

угруповань, у тому числі під час проведення 

громадсько-політичних заходів; 
- забезпечення оперативних позицій у місцях 

розташування гуртожитків та інших місцях 

проживання, навчання передусім вихідців з країн 

Африки, Азії, Латинської Америки, для впливу на 

ситуацію, що складається в молодіжному середовищі; 
-  інформаційно-просвітницьку робота серед 

громадськості. 
Спільно з Головним слідчим управлінням МВС 

широко застосовується практика вивчення 

кримінальних проваджень та справ оперативного 

обліку за неочевидними кримінальними 

правопорушеннями, де потерпілими є іноземці, та 

заслуховування керівників слідчо-оперативних груп 

про хід  роботи з установлення осіб, причетних до їх 

учинення. 
Департаментом громадської безпеки та 

підрозділами на місцях уживаються заходи щодо 

протидії протиправній діяльності радикально-

налаштованих молодіжних організацій, а також 

проявам расизму та ксенофобії. 
Здійснюється постійний моніторинг ситуації, що 

складається в молодіжному середовищі, виявляються 

та ставляться на профілактичний облік прихильники 

неонацизму, расизму та скінхедівського руху. 
У кожному органі внутрішніх справ закріплено 

досвідчених працівників, які безпосередньо 

узагальнюють оперативну та іншу інформацію щодо 

діяльності радикальних молодіжних угрупувань та їх 

намірів, з метою вирішення правоохоронних завдань, 

віднесених до компетенції міліції. 
Дільничними інспекторами міліції систематично 

проводяться профілактичні зустрічі з учнями та 

студентами навчальних закладів з метою формування 

їх світогляду на основі етнічної та релігійної 

толерантності, роз'яснюється відповідальність за 

скоєння правопорушень. Така ж робота проводиться й 

за місцем проживання молоді, зокрема в студентських 

гуртожитках. Під час зустрічей серед іноземних 

громадян розповсюджуються пам'ятки з роз'ясненням 

їх прав та обов'язків під час перебування на території 

України, а також з порядком звернення іноземних 

громадян до органів внутрішніх справ України про 

вчинення проти них протиправних дій. 
У місцях компактного проживання, навчання та 

роботи іноземців, а також в місцях розташування 

культових споруд та національних культурно-освітніх 

закладів посилено охорону громадського порядку.  



Проводиться робота щодо виявлення і 

запобігання деструктивній діяльності радикальних 

релігійно-політичних організацій, у тому числі й 

іноземних, а також їх прихильників. 
Підрозділами ГУМВС, УМВС в регіонах 

підтримується необхідна взаємодія з Управліннями СБУ 

та іншими правоохоронними органами в частині обміну 

наявною інформацією, в тому числі і оперативною 

щодо організації та проведення спільних 

попереджувально-профілактичних заходів. Також, 

проводиться обмін наявною інформацією про ситуацію 

яка складається напередодні проведення масових 

заходів. 
Питання протидії проявам нетерпимості 

(расизму та ксенофобії) перебуває на постійному 

контролі керівництва ДГБ. 
  

d)Боротьба проти тортур, 

нелюдського, принизливого 

поводження: 
- поліпшення умов утримання 

під вартою, вирішення 

проблеми свавільного 

тримання під вартою 

Стан виконання: у стадії виконання. 
Інформація: 

Стосовно вирішення проблем тримання осіб під 

вартою повідомляємо, що за два місяці поточного року 

кількість осіб, затриманих за підозрою в учиненні 

злочинів зменшилася майже на 4 тис., або 62,3% 

(2412 проти 6405 торік). 
Завдяки вжитим заходам за три місяці поточного 

року на 4 тис., або 55 % зменшилася кількість осіб, 

яким обрано запобіжний захід - тримання під вартою 

(3352 проти 7429 торік). 
Відносно 791 особи застосовано запобіжний 

захід у вигляді домашнього арешту. Особисте 

зобов’язання застосовано відносно 6272 осіб, особисту 

поруку щодо 124 осіб, та заставу щодо 134 осіб. 
З метою ефективного вирішення проблем 

свавільного тримання під вартою та вдосконалення 

законодавчої бази і поліпшення практики тримання під 

вартою, зокрема стосовно досудового, 

адміністративного утримання та на виконання вимог 

доручення Президента України від 5 липня 2012 року 

№ 1-1/1795 щодо здійснення невідкладних заходів, 

пов’язаних із прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України працівниками 

Департаменту громадської безпеки розроблено проект 

наказу щодо внесення змін до Правил внутрішнього 

розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів 

внутрішніх справ України затверджених наказом МВС 

від 02.12.2008 № 638, який знаходиться на погодженні 

у Міністерстві охорони здоров’я та Генеральної 

прокуратури України.  
Відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363 “Про 

затвердження Порядку інформування центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги про 

випадки затримання осіб” та доручення керівництва 

Міністерства від 05.01.2013 № 186/Зр Головним 

штабом МВС опрацьовуються звіти ГУМВС, УМВС щодо 

повідомлення центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги про факти затримання осіб.  
Так, за травень 2013 року відповідно до звітів 

ГУМВС, УМВС працівниками органів і підрозділів 



внутрішніх справу в травні 2013 року затримано 4902 

особи, з них у порядку ст. 260КУпАП – 2250, у порядку 

ст. 208 КПК України – 1418, осіб, які знаходилися в 

розшуку – 155 та 1079 на підставі ухвали слідчого 

судді та суду. Відносно 4880 осіб було поінформовано 

відповідні регіональні Центри. За зазначеними 

повідомленнями до органів внутрішніх справ 3107 

разів прибули адвокати. 
Найбільше осіб було затримано в Вінницькій – 

418 (з них у порядку  ст. 260КУпАП – 389, у порядку 

ст. 208 КПК України – 23), Чернігівській – 357 (ст. 

260 КУпАП – 306, ст. 208 КПК – 26), Івано-

Франківській – 339   (ст. 260 КУпАП – 180, ст. 208 КПК 

– 133), Луганській – 332 (ст. 260 КУпАП – 101, ст. 208 

КПК – 86) та Донецькій – 300 (ст. 260 КУпАП – 11, ст. 

208 КПК – 148) областях. 
За повідомленнями органів внутрішніх справ 

регіональними центрами було відмовлено в наданні 

адвокатів у 380 випадках. Найбільше таких фактів у 

Вінницькій – 300, по – 13 у Київській та Хмельницькій 

областях. 
У 1972 випадках затримані особи відмовилися 

від надання їм безоплатної правової допомоги. 

Найбільше таких фактів у Чернігівській – 302, 

Кіровоградській – 207, Івано-Франківській – 183 та 

Волинській – 175 областях. 
Крім цього, на виконання доручення МВС від 

10.01.2013 № 409/Чн “Про запровадження 

автоматизованого обліку фактів надання безоплатної 

вторинної допомоги затриманим особам в інтегрованій 

інформаційно-пошуковій системі ОВС” ДІАЗ МВС 

відповідно до наданих Головним штабом МВС і ГСУ МВС 

технічних вимог розроблено та впроваджено в дію 

відповідне програмне забезпечення в органах 

внутрішніх справ та розроблено Інструкцію про 

порядок внесення інформації до ІП “Факт” ІІПС ОВС. 
  

(е)Забезпечення однакового 

ставлення 
2) боротьба з побутовим 

насильством 

Стан виконання: виконується постійно.  

Інформація: Повідомляємо, що заступником 

начальника Департаменту громадської безпеки 

МВС Запорожцевим А.В. 05.03.2013 взято участь у 

засіданні Комітету Верховної Ради України з питань 

прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин та 06.03.2013 у засіданні 

Комітету Верховної Ради України з питань сім`ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму де 

розглянуто проект Закону України про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо врегулювання питання 

відповідальності за вчинення насильства в сім`ї 

(реєстр. № 1181, н.д. Геращенко І., Кондратюк О., 

Бережна І. та інші). 

Також заступником начальника управління дільничних 

інспекторів міліції Лубенським Ю.В. 06.03.2013 взято 

участь у прес-конференції з нагоди початку 

інформаційної кампанії „Насильство – сміття, яке треба 

виносити здому”, яка відбулася в Українському 

будинку в м. Києві, вул. Хрещатик, 2 



f)Забезпечення дотримання 

прав дітей: 
- посилити співробітництво 

щодо запобігання продажу, 

незаконному 

переміщенню,експлуатації 

дітей; 
- розроблення стандартів 

ювенальної юстиції 

Стан виконання: у стадії виконання. 
Інформація: 
Повідомляємо, що Управління кримінальної 

міліції у справах дітей, у межах компетенції, вживає 

комплекс заходів, спрямованих на запобігання 

продажу, незаконному переміщенню та експлуатації 

дітей, протидії злочинам пов'язаних з проявами 

нетерпимості і ненависті. 
Упродовж 3 місяців цього року неповнолітніми 

вчинено 2389 кримінальних правопорушень (-

45,8%). Відносно дітей учинено4015 кримінальних 

правопорушень, у тому числі508 - тяжких та особливо 

тяжких. Від протиправних діянь потерпіло 4169 дітей, з 

них1237 малолітніх (до 14 років). 
За вказаний період органами внутрішніх справ 

відкрито 4 кримінальних провадження за торгівлю, 

учинену відносно дітей (ст.149 КК України), 6 - за 

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 

порнографічних предметів (ст.301 КК України), 1 - за 

сутенерство або втягнення особи в заняття 

проституцією (ст. 303КК України). 
Крім того, відкрито 121 кримінальне 

провадження за розбещення неповнолітніх, 49 -за 

статеві зносини з особою, яка не досягла статевої 

зрілості та 22 - за насильницьке задоволення статевих 

пристрастей неприродним способом. 
У взаємодії з підрозділами боротьби з 

кіберзлочинністю постійно здійснюється моніторинг 

глобальної системи Інтернет з метою виявлення та 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які 

використовуючи Інтернет ресурси розповсюджують та 

збувають продукцію порнографічного характеру 

створену за участі дітей. 
Працівники Управління постійно приймають 

участь у міжнародних, національних та регіональних 

семінарах, конференціях, тренінгах з питань протидії 

злочинам проти статевої свободи та статевої 

недоторканості дітей. 
Так, в рамках проекту „Реформування системи 

кримінальної юстиції неповнолітніх в 

Україні", 12.04.2013 здійснено виїзд до Канади з метою 

ознайомлення з існуючими моделями профілактичної 

роботи поліції з дітьми та молоддю, які порушили 

закон. 
За ініціативою Управління кримінальної міліції у 

справах дітей МВС України 17.04.2013проведено 

круглий стіл за участю представників Генеральної 

прокуратури України, зацікавлених міністерств і 

відомств, громадських організацій, які здійснюють 

діяльність у сфері захисту прав дітей, на тему: 

„Реформування приймальників-розподільників для 

дітей як складова реалізації Концепції кримінальної 

юстиції щодо неповнолітніх в Україні". У першу чергу, 

серед питань щодо впровадження новітніх форм і 

методів роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті із 

законом, обговорювалася пропозиція УКМСД МВС 

щодо використання можливостей приймальників-

розподільників для дітей щодо застосування програм 

корекції поведінки та заходів соціальної реабілітації.  



Разом з тим, з метою попередження 

протиправних дій з боку членів радикальних 

молодіжних угрупувань, недопущення використання 

дітей в антигромадських масових заходах, відповідно 

до доручення Управління КМСД від 20.03.2013 

№9, підпорядковані підрозділи областей зобов'язано 

забезпечити проведення заходів загальної та 

індивідуальної профілактики, зокрема здійснення 

профілактичних бесід, інформаційно-роз'яснювальної 

роботи в засобах масової інформації щодо 

відповідальності передбаченої за порушення норм 

законодавства. 
  

Підрозділ 2.2.Боротьба з 

корупцією 
  

-          Розвиток 

співробітництва в 

рамках Групи держав 

Ради Європи проти 

корупції та подальшій 

імплементації її 

рекомендацій; 
-          Імплементація 

Національної 

антикорупційної 

стратегії у співпраці з 

установами ЄС. 

  
Стан виконання: у стані виконання. 
Інформація: З метою вдосконалення 

законодавства у сфері протидії корупції опрацьовано:  
- доручення  КМУ від 10.01.2013 № 807/1/1-13 

щодо удосконалення антикорупційного законодавства 

(вх. УДЗ № 1134кб від 10.01.2013) направлено лист 

до Міністерства юстиції України (вих. УДЗ № 

1007/Чн від 22.01.2013) про опрацювання проекту 

Закону України „Про внесення змін у деякі законодавчі 

акти України щодо вдосконалення антикорупційного 

законодавства", запропонованого Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим; 
- на виконання доручення Апарату ВРУ 

надіслано до управління забезпечення 

міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради 

України інформаційно-аналітичні матеріали до 

конференції Всесвітньої організації парламентарів 

"Проти корупції", що відбулася з 31.01.2013 по 

02.02.2013 у м. Маніла (Республіка Філіппіни). В 

інформаційно-аналітичних матеріалах розглянуто 

питання імплементації Конвенції ООН проти корупції, 

змін до законодавства з протидії відмиванню коштів, а 

також надано відомості щодо практичних результатів 

боротьби з корупцією; 
- розглянуто лист Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 11.01.2013 № 4001–

05/988–06, на виконання якого  опрацьовано та 

погоджено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України „Про затвердження плану дій щодо 

поглиблення співробітництва між Україною та 

Організацією економічного співробітництва та 

розвитку на 2013–2016 роки”, 

розробленийМінекономрозвитку; 
- законопроект «Про відповідальність 

юридичних осіб за корупційні правопорушення» 

відповідні пропозиції і зауваження надано до ВРУ;  
- доручення Комітету ВРУ від 31.01.2013 № 04-

20/3-193 щодо надання пропозицій і зауважень до 

законодавчих актів України у сфері запобігання і 

протидії корупції (реєстр. № 2033) – відповідну 

інформацію надано до ВРУ . 
20 травня 2013 року за ініціативою Громадської 

ради при МВС України відбулася міжнародна 



конференція «Державна політика проти корупції». 

Участь у ній взяли представники МВС на чолі із 

радником Міністерства внутрішніх справ Василем 

Васильовичем Дурдинцем, вчені, члени вітчизняних та 

іноземних правозахисних і неурядових організацій та 

незалежні експерти. 
  

  
Розділ 3. Співробітництво з питань юстиції, свободи, безпеки 

-          Вжиття заходів щодо 

укладення Угоди 

зЄвроюстом іЄврополом 

Стан виконання: у стадії виконання. 
     
     23.01.2013 на нашу адресу з Європейського 

поліцейського офісу надійшов опрацьований 

юридичним департаментомЄврополу проект 

Меморандуму про взаєморозуміння між Європейським 

поліцейським офісом та Україною щодо встановлення 

захищеного каналу зв’язку. 
06.03.2013 на нашу адресу з Європейського 

поліцейського офісу надійшов проект Двосторонньої 

угоди між МВС України таЄврополом про підключення 

комп’ютерних мереж. 
     27.03.2013 проекти Меморандуму про 

взаєморозуміння та Двосторонньої угоди надіслано на 

погодження до відповідних служб МВС України.  
23.05.2013 опрацьовані в МВС проекти 

Меморандуму про взаєморозуміння та Двостороннього 

технічного протоколу надіслано на погодження до 

Центральних органів виконавчої влади України.  
04.06.2013 за ініціативою української сторони 

відбулась зустріч представників Посольства України в 

Нідерландах з керівництвом Європолу. За 

результатами зустрічі Сторона Європолу підтвердила 

свою зацікавленість у активізації переговорного 

процесу по укладенню Угоди про оперативне 

співробітництво та на даному етапі здійснить вивчення 

законодавства України  у сфері захисту персональних 

даних з урахуванням положень Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення системи захисту персональних 

даних» і, у разі необхідності, звернеться до Української 

сторони з уточнюючими запитаннями. 

Стороною Європолу також була висловлена 

упевненість у проведенні у найближчі терміни 

ознайомчого візиту експертів до України щодо 

імплементації чинного законодавства та практики з 

питань дотримання принципів захисту персональних 

даних в Україні. 
-          Співробітництво в 

рамках Місії 

Європейської Комісії з 

надання допомоги в 

питаннях кордону 

Україні і Молдові 

Стан виконання: у стадії виконання. 
Інформація: 
04 квітня поточного року керівництвом УБНОН 

ГУМВС України    в Одеській області на виконання 

доручення керівництва МВС, за листом Місії 

Європейського союзу по прикордонній допомозі 

Молдові та Україні від 06.03.2013 № 

01.410/НоМ/130306/OUT/UAMoIAAOSU/IAC/IM, 

прийнято участь в оперативній нараді Місії (EUBAM), 

яка відбулась у місті Одеса в штаб квартирі Місії.  
Основне питання, яке виносилось на нараду 

стосувалось проблеми ідентифікації нелегальних 



посівів коноплі та результатів роботи органів та 

підрозділів внутрішніх справ Одеської області щодо 

протидіїнаркозлочинності, зокрема, щодо перекриття 

каналів надходження наркотиків на територію держави 

та області, взаємодії з іншими правоохоронними 

органами з питань розповсюдження наркоманії і 

незаконного обігу наркотиків. 
  

-          Запровадження 

Національної стратегії 

щодо наркотиків 

Стан виконання: у стадії виконання. 
Інформація: 

Спільно з Міністерством охорони здоров’я, 

Державної служби України     з контролю за 

наркотиками та Міністерством юстиції України постійно 

проводиться аналіз законодавства у сфері боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів. Ведеться робота щодо 

опрацювання міжнародних нормативно-правових актів, 

які регулюють відносини у сфері співпраці боротьби з 

міжнародною злочинністю. 
Так, у січні поточного року опрацьовано проект 

Закону України “Організаційні засади здійснення 

контролю у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів”, що надійшов з 

Державної служби контролю за наркотиками.  
 Даний законопроект розроблено з метою 

підвищення ефективності реалізації державної політики 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів, протидії поширенню 

наркоманії як однієї з основних реальних загроз 

національній безпеці України. 
Прийняття вказаного законопроекту дозволить 

підвищити ефективність реалізації державної політики 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів, протидії поширенню 

наркоманії, буде слугувати вдосконаленням 

законодавства у сфері протидіїнаркозлочинності, 

посилить контроль за обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів, забезпечить 

ефективну взаємодію органів державної влади у 

питаннях протидії незаконному ввезенню, вивезенню, 

транзиту, розповсюдженню і реалізації наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

забезпечить повне     і своєчасне виконання 

міжнародних зобов’язань України. 
У лютому поточного року опрацьовано та 

погоджено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України „Про схвалення Концепції Загальнодержавної 

цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки”та проект постанови 

Кабінету Міністрів України ,,Про затвердження Порядку 

придбання, перевезення, зберігання, відпуску, 

використання та знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин               і прекурсорів у 

закладах охорони здоров’я”. 
У березні 2013 року опрацьовано оновлений 

Розподіл компетенції органів державної влади та 

підкомітетів в рамках Комітету з питань 

співробітництва між Україною та ЄС з виконання 

Порядку денного асоціації Україна ЄС,             а також 



вивчено порядок підготовки та надання інформації до 

електронного Інформаційного бюлетеня з питань 

інтеграції України до Європейського союзу.  
Розглянуто та погоджено Указ Президента 

України «Про представника України в комісії ООН з 

наркотичних засобів». 
Базуючись на досягнутих угодах з іншими 

країнами, Управління БНОН продовжує послідовну 

політику в налагодженні міжнародних стосунків між 

правоохоронними органами, спрямовану на 

недопущення контрабанди наркотиків як на територію 

нашої держави, так і транзитного переміщення через 

державні кордони країни. 
Стабільна співпраця, що ґрунтується на 

загальноприйнятих у світі підходах та принципах, є 

ключовим елементом ефективної протидії міжнародній 

злочинності. 
Зокрема, 14 травня 2013 року до УБНОН МВС 

надійшло запрошення щодо участі працівників 

Управління (фахівців у сфері легального обігу 

наркотиків)  у семінарі на тему ,,Вдосконалена 

стратегія боротьби з незаконним обігом наркотиків на 

2013-2014 роки”. Зазначений захід заплановано 

провести   з 5 по 7 червня цього року у місті Бад-

ІшльАвстрійської Республіки. 
Також, у рамках реалізації програми 

«Ефективність профілактичного лікування та догляду 

при ВІЛ для вразливих груп в Східній Європі і 

Центральній Азії» з метою підвищення ефективності 

заходів правоохоронних органів у відповідь на 

епідемію ВІЛ/СНІД в Україні заплановано участь 

представників УБНОН МВС у міжнародній конференції 

«Цінність зменшення шкоди», яка відбудеться з 9 по 

13 червня поточного року в м. Вільнюс Литовської 

Республіки. 
01 квітня 2013 року на виконання доручення 

віце-прем’єр-міністра України Костянтина Грищенка від 

29.03.2013 № 2588/5/1-13, за участю представників 

Державної служби України з контролю за наркотиками, 

Міністерства закордонних справ, Міністерства 

внутрішніх справ, Міністерства фінансів України у 

Будинку Уряду відбулась нарада з питань набуття 

Україною членства у Групі з співробітництва у боротьбі 

з зловживанням та незаконним обігом наркотичних 

речовин Ради Європи (Група ,,Помпіду”). 
МВС прагнучи до розвитку взаємовигідного 

співробітництва України          з міжнародними 

організаціями в сфері 

протидіїнаркозлочинності зацікавлене    в приєднанні 

нашої держави до Групи Помпіду Ради Європи. 
Зазначена Група є розробником цільових 

профілактичних програм             у сфері 

протидії наркозлочинності, профілактичних заходів, які 

адаптовані до нових тенденцій розвитку наркоманії, 

займається аналізом масштабу  і характеру ризиків, 

пов'язаних з надмірним вживанням наркотиків, як для 

самих наркоманів, так і для суспільства в цілому.  
16 квітня 2013 року відбулось друге засідання 

вказаної вище наради за участюпредставників 



Республіки Молдова та Польщі на якій розглядались 

питання, пов’язані з новими психотропними 

речовинами та контрафактними лікарськими 

засобами.  Також, у нараді приймали участь 

працівники Південного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України, Південної 

митниці, науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру при ГУМВС України в 

Одеській області. 

            Результатом спеціальної операції працівників 

УМВС України в області стало викриття 

міжрегіонального каналу надходження на територію 

Житомирщини наркотичних засобів та припинення 

діяльності масштабноїнарколабораторії. У результаті 

проведених заходів вилучено понад 1 

кілограм амфетамінута інші наркотичні засоби у 

великих обсягах. За цінами «чорного ринку» сума 

вилучених наркотиків становить приблизно 300 тис. 

грн. 
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