
Положення ПДА Стан виконання 

Розділ 2. Політичний діалог 

Підрозділ 2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних 

свобод 

2.1.3.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: 

У зв'язку з підготовкою для розгляду на засіданні 

РНБО з питання: "Про стан запобігання та протидії 

корупції в Україні" взято участь у робочій нараді, яка 

відбулася08.07.2013 в РНБО України за участю першого 

заступника Міністра генерал-майора міліції Дубовика В.Б. 

На виконання доручення РНБО працівниками 

спецпідрозділу БОЗ у складі виїзної міжвідомчої робочої 

групи взято участь у перевірках стану виконання 

правоохоронними органами та органами виконавчої 

влади у Волинській, Львівській, Луганській та 

Житомирській областях Закону України "Про засади 

запобігання і протидії корупції". 

За сім місяців 2013 року надіслано до суду 

обвинувальні акти за закінченими досудовими 

розслідуваннями 1079 кримінальних корупційних 

правопорушень, що складає 77% від загальної кількості 

закінчених провадженням усіма правоохоронними 

органами (1400), з них 224 (або 20,7%) – учинені у 

складі організованих груп, 528 (або 48,9%) – 

передбачені ст. 368 КК України, а також 169 – ст. 191, 91 

– ст. 364, 6 – ст. 3641, 9 – ст. 365, 35 – ст. 366, 48 – ст. 

3683, 5 – ст. 3684, 51 – ст. 3692 КК України. До 

відповідальності притягнуто 757 осіб, у тому числі 53 

учасників організованих груп, 99 держслужбовців, 7 

депутатів та 64 посадовців органів місцевого 

самоврядування. 

Припинено діяльність 18 організованих груп, 4 – з 

корумпованими зв’язками в органах виконавчої влади та 

5 – місцевого самоврядування. 

За розпочатими кримінальними провадженнями 

здійснювалося досудове розслідування у 8398 службових 

злочинах, з них 1264 – за отримання неправомірної 

вигоди. До відповідальності притягаються 2675 осіб (780 

– за отримання неправомірної вигоди), з них 

1266 службових осіб органів влади та управління (424 – 

за отримання неправомірної вигоди), 547 працівників 

контролюючих органів (236 – за отримання неправомірної 

вигоди). 



На виконання доручення Президента України від 

21 травня 2010 року № 1-1/956 уживається заходів, 

спрямованих на протидію зловживанням у судовій гілці 

влади, у ході яких разом з прокуратурою виявлено 32 

службових злочини, учинених суддями, у тому числі 22 

факти отримання неправомірної вигоди. Повідомлено про 

підозру в учиненні цих злочинів 11 особам, з них п’ять – 

за отримання неправомірної вигоди. До суду надіслано 

кримінальні провадження, розпочаті стосовно семи суддів 

за вчинення 10 злочинів, передбачених ст. 364 (2), 368 

(7), 375 (1) КК України. 

У сфері протидії адміністративній корупції до суду 

надіслано 726 протоколів,складених за матеріалами 

органів внутрішніх справ, у тому числі 399 (або 54,9%) – 

безпосередньо за матеріалами спецпідрозділівБОЗ МВС 

України. За результатами їх судового розгляду 

оштрафовано 480 осіб за вчинення правопорушень, 

передбачених ст. 1722 (168), 1723 (7),  1724 (52), 

1725 (4), 1726 (222), 1727(16), 1728 (2), 1729 (9) КУпАП, у 

тому  числі39 держслужбовців, з них один – 2- ї категорії, 

два – 3- ї категорії, 197 депутатів та 64 посадовців 

органів місцевого самоврядування. Загальна сума 

штрафів склала347 тис. 109 грн. 

(іі.)Забезпечення 

незалежності судової влади 

та ефективності судів і 

органів прокуратури, а 

також правоохоронних 

органів, зокрема: 

2.1.8. вжиття відповідних 

заходів щодо 

реформування 

Кримінального кодексу та 

міліції у тісній взаємодії з 

Радою 

Європи/Венеціанською 

комісією 

Стан реалізації: у стані виконання 

Інформація: 

Реформування ОВС повинно узгоджуватися з 

положеннями Концепції реформування кримінальної 

юстиції, затвердженої Указом Президента України від 08 

квітня 2008 року № 311 „Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від  15 лютого 2008 року „Про 

хід реформування системи кримінальної юстиції та 

правоохороннихорганів”). Зокрема, планом реалізації 

заходів цієї Концепції, затвердженим розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року 

№ 1153-р, передбачено розроблення Закону України „Про 

органи внутрішніх справУкраїни” лише після затвердження 

Концепції реформування системи органів внутрішніх справ 

(п. 2 пп. 4). 

Крім того, шлях концептуального визначення 

основних напрямів реформування правоохоронних органів 

фахівцями Європейського Союзу визнаний найбільш 

виваженим та перспективним, про що йдеться у Висновках 

Ради Європейського Союзу щодо України від 10 грудня 

2012 року. 

Таким чином, головною передумовою підготовки 

основоположних нормативно-правових актів щодо 

вдосконалення структури МВС, перетворення його в 

цивільне відомство повинно бути затвердження Концепції 

реформування органів внутрішніх справ. 

Відповідно до підпункту 5 пункту 1 Плану заходів із 



виконання обов’язків та зобов’язань України, що 

випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого 

Указом Президента України від 12 січня 2011 року 

№ 24/2011 МВС розроблено проект Концепції 

реформування органів внутрішніх справ, який 

направлявся для відповідного опрацювання до 

Міністерства юстиції України та Ради національної безпеки 

і оборони України. 

У травні цього року із Апарату Ради національної 

безпеки і оборони України до МВС надходив для 

опрацювання проект Концепції реформування 

правоохоронних органів України. Зауваження та 

пропозиції до цього проекту було надіслано розробнику 

(лист МВС від 24.05.2013 № 8629/Дв). 

 Після затвердження Концепції реформування 

правоохоронних органів України на засіданні Ради 

Національної безпеки і оборони України (орієнтовно у 

вересні 2013 року) на основі цього документа буде 

доопрацьовано та подано у встановленому порядку 

проекти законодавчих актів щодо реформування органів 

внутрішніх справ України, які також будуть також передані 

для оцінки експертам Ради Європи.    

2.1.9.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 упродовж серпня2013 року 

прийнято участь у наступних заходах з обміну досвідом, 

навчання, підвищення кваліфікації суддів, прокурорів, 

працівників правоохоронних органів: 

– 02 серпня 2013 року узято участь у робочій 

зустрічі з експертами Ради Європи з метою обговорення 

нормативно-правових актів України щодо їх сумісності з 

новим КПК України та відповідності стандартам 

Європейської конвенції з прав людини.             

2.1.11. ефективна 

імплементація 

Кримінального 

процесуального кодексу 

Стан виконання: у стані виконання. 

Інформація: 

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. 

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 впровадженню положень КПК України в 

практичну діяльність за сім місяцівцього року на 6,5 

тис., або 41,9 %, зменшилася кількість осіб, яким обрано 

запобіжний захід - тримання під вартою (9092 проти 15 

662 за сім місяців торік). Стосовно 3240 осіб застосовано 

запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Особисте 

зобов’язання застосовано щодо 21 891 особи, 

особисту   поруку – щодо 404 осіб та заставу – щодо 581 

особи. 

  

(ііі)Забезпечення поваги до 

прав людини … 

а) Сприяння імплементації 

міжнародних стандартів з 

прав людини 

2.1.15.покращення 

обізнаності з прав людини 

серед суддів, прокурорів, 

співробітників 

правоохоронних органів 

шляхом збільшення 

навчальних програм, 

Стан виконання: виконується постійно. 

Відповідно до пункту 6 Плану робочих заходів 

Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання 

Порядку денного асоціації Україна – ЄС та наказу МВС 

України від 28 грудня 2012 року №1218 «Про організацію 

підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників 

органів внутрішніх справ України у 2013 році» працівники 

підрозділів внутрішньої безпеки забезпечують участь у 

заходах, направлених на підвищення свого 

кваліфікаційного рівня з питань запобігання та виявлення 

випадків катування громадян і приниження їх гідності з 

боку особового складу органів внутрішніх справ. 



зокрема з питань боротьби 

з тортурами та нелюдським 

і принизливим 

поводженням 

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. 

Протягом 8 місяців ц.р. працівниками 

Департаменту внутрішньої  безпеки проведено 

понад   5,5 тис. оперативно-профілактичних заходів з 

виявлення, попередження та припинення злочинних, 

корупційних та інших протиправних діянь, що готуються 

або вчинені працівниками органів та підрозділів 

внутрішніх справ. 

Окрема увага під час проведення вказаних заходів 

приділялася виявленню у службових приміщеннях 

сторонніх предметів, що можуть бути використані для 

побиття, катування та тортур громадян. Перевірявся 

також облік осіб, що перебували в приміщеннях ОВС, 

порядок їх поміщення до кімнатадмінзатриманих чергових 

частин, ІТТ, вручення всім затриманим «Пам’ятки для 

затриманих осіб», затвердженої наказом МВС України від 

13.08.2010 № 382, а також встановлення в ОВС 

систем відеоспостереженняз архівацією даних, у 

відповідності до вимог наказу МВС України  від 

16.09.2009 № 404. 

У ході вказаних перевірок були виявлені 

непоодинокі випадки не обладнання приміщень органів 

внутрішніх справ засобамивідеоспостереження з 

пристроями архівації та недотримання вимог наказу МВС 

України № 882-2011 щодо неналежного ведення журналів 

обліку доставлених, відвідувачів та запрошених, а також 

книги обліку осіб, які поміщені до кімнати для затриманих 

та доставлених чергової частини ОВС. Крім того, було 

вилучено понад 20 сторонніх предметів, які могли б бути 

використанні працівниками міліції для спричинення 

громадянам тілесних ушкоджень. 

Завдяки систематичним відпрацюванням 

працівниками внутрішньої безпекиміськрайлінорганів, у 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року, 

спостерігається стійка тенденція щодо зменшення 

випадків зберігання сторонніх предметів у службових 

приміщеннях. 



За усіма виявленими порушеннями, з метою 

усунення їх причин і умов, а також вжиття заходів 

реагування до винних працівників, керівникам органів 

внутрішніх справ направлені відповідні подання. 

У звітному періоді до підрозділів внутрішньої 

безпеки надійшло 1454 звернення громадян про 

порушення їх конституційних прав і свобод, у т.ч. 270 – 

про спричинення тілесних ушкоджень. 

До дисциплінарної відповідальності за вказані 

порушення притягнуто  68 працівників міліції, у т.ч. 10 – 

з ОВС звільнено. 

Загалом, за матеріалами УВБ, ВВБ органами 

прокуратури розпочато 151 кримінальне 

провадження. На даний час, за результатами розгляду в 

судах 8-ти кримінальних проваджень (розпочатих за 

спричинення громадянам тілесних ушкоджень – 4, за 

незаконне притягнення невинної особи до 

адміністративної відповідальності – 2, за завідомо 

незаконне затримання, вилучення та привласнення 

майна громадян – по 1) 10-ть колишніх правоохоронців 

визнані винними та засуджені (позбавлення волі з 

відстрочкою виконання вироку, штраф та обмеження 

волі). 

За результатами виявлених працівниками 

внутрішньої безпеки порушень прав і свобод громадян, 

рішеннями керівників органів внутрішніх справ, до 

дисциплінарної відповідальності притягнуто 179 

працівників, з них 57 – з органів внутрішніх справ 

звільнено. 

У ході проведення занять у Національній академії 

внутрішніх справ з працівниками підвищення кваліфікації 

начальників відділів, секторів карних розшуків, 

начальникамиміськрайвідділів, а також під час виїздів у 

відрядження  до територіальних органів внутрішніх справ 

для проведення інспекторських і контрольних перевірок 

працівники Департаменту постійно націлюють працівників 

на суворе дотримання прав і свобод громадян, 

недопущення застосування до них психологічного та 

фізичного насильства чи принизливого поводження. 

b) Свобода вираження 

поглядів, зібрання та 

об’єднання 

21.19. Співробітництво 

щодо створення умов, 

необхідних для вільної 

роботи журналістів та їх 

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 



захисту від погроз та 

фізичного насильства 
державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів”, Указу Президента 

України від 09.12.2000 № 1323 ,,Про додаткові заходи 

щодо безперешкодної діяльності засобів масової 

інформації, подальшого утвердження свободи слова 

вУкраїні” 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. 

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 вивчення та заслуховування стану 

розслідування кримінальних проваджень указаної 

категорії за злочинами, які набули суспільного резонансу. 
Всього з 2000 року вчинено 1721 злочин, у яких 

потерпілими визнано працівників засобів масової 

інформації (у поточному році розпочато 264 таких 

проваджень), із них вчинено в умовах неочевидності 887, 

або 51,5% злочинів. 

Починаючи з 2008 року по даний час відмічається 

збільшення реєстрації злочинів, передбачених ст. 171 КК 

України (Перешкоджання законній професійній діяльності 

журналістів), а саме: 2008 рік – 1, 2009 – 6, 2010 – 8, 
2011 – 4, 2012 – 8, 2013 – 53. 

  

    

Зібрання: 

2.1.21.розширення 

співробітництва з метою 

подальшого  посилення 

обізнаності 

правоохоронних органі та 

судів щодо поваги до 

Стан виконання: у стадії виконання. 

Інформація: 

Управлінням масових та спортивних заходів 

Департаменту громадської безпеки МВС постійно 

привертається увага підрозділів на місцях щодо 

дотримання законності при забезпеченні правопорядку 

під час проведення масових зборів, та роз'яснюються 



права на свободу мирного 

зібрання, зокрема шляхом 

обміну найкращими 

практиками, навчання та 

співробітництва стосовно 

імплементації норм 

законодавства 

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). 
 22 серпня цього року за ініціативою 

Коаліції ромських громадських організацій разом із 

Міжнародним фондом «Відродження» відбувся круглий 

стіл на тему: «Обговорення Плану заходів щодо реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромськоїнаціональної меншини на період до 

2020 року,затвердженого Указом Президента України 

від08.04.2013 № 201/2013». Метою заходу 

передбачалося обговорення проекту Плану заході щодо 

реалізації Стратегії,надання пропозицій та зауважень до 

нього,а також обговорення можливих механізмів 

співпраці міжромськими організаціями та державними 

органами влади в процесі реалізації зазначеного Плану. 

Участь у заході брали представники громадських 

організацій, правозахисники,експерти, представники 

Міністерства культури та МВС. 

с)Забезпечення 

дотримання прав осіб, які 

належать до меншин, 

зокрема: 

2.1.24. 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. 
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 МВС та 

підрозділами на місцях уживаються заходи щодо протидії 

протиправній діяльності радикально-налаштованих 

молодіжних організацій, а також проявам расизму та 

ксенофобії. 

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. 

d)Боротьба проти тортур, 

нелюдського, 

принизливого поводження: 

2.1.25. вдосконалення 

законодавчої бази 

та поліпшення умов 

утримання під вартою, 

вирішення проблеми 

свавільного тримання під 

вартою 

Стан виконання: у стадії виконання. 

Інформація: 

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 впровадженню положень КПК України в 

практичну діяльність за сім місяців цього року на 6,5 

тис., або 41,9 %, зменшилася кількість осіб, яким обрано 

запобіжний захід - тримання під вартою (9092 проти 15 

662 за сім місяців торік). Стосовно3240 осіб застосовано 

запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Особисте 

зобов’язання застосовано щодо 21 891 особи, 

особисту  поруку – щодо 404 осіб та заставу – щодо 581 

особи. 

Для удосконалення порядку і умов тримання осіб, 

взятих під варту працівники відділу КПСУСМ 



Департаменту приймали участь у розробленні: 

- проекту постанови Кабінету Міністрів України 

„Про затвердження порядку надання медичної допомоги 

хворим на туберкульоз особам, взятим під варту, чи які 

тримаються в установах виконання покарань”, відповідно 

до вимог статті 18 (Медична допомога хворим на 

туберкульоз особам, взятим під варту, та засудженим до 

позбавлення чи обмеження волі або арешту) Закону 

України „Про протидію захворюванню на туберкульоз”. 

- 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 05 липня 2012 року № 1-1/1795 щодо 

здійснення невідкладних заходів, пов’язаних із 

прийняттям Кримінального процесуального кодексу 

України працівниками відділу розроблено наказ МВС від 

10.07.2013 № 660 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 

Державній реєстрації в  Міністерстві юстиції України. 

2.1.26. поліпшення умов 

тримання під вартою усіх 

ув’язнених з метою 

усунення випадків 

неналежного поводження з 

ув’язненими  та 

імплементація 

рекомендацій Комітету 

ООН проти тортур та 

Європейського Комітету з 

питань запобігання 

тортурам 

Стан виконання: виконується постійно. 

Інформація: 

  

             Керівництвом Головного штабу МВС приділяється 

постійна увага питанням дотримання конституційних прав 

громадян під час їх перебування в кімнатах для 

затриманих та доставлених чергових частин ОВС. 

Результати діяльності розглядаються на оперативних 

нарадах та колегіях МВС. 

            Так, станом на 01 вересня 2013 рокув органах 

внутрішніх справ функціонує 1204 кімнат для затриманих 

та доставлених, з яких 799 або 66% відповідають 

рекомендаціям Європейського комітету проти тортур та 

вимогам відомчих будівельних норм. Усі діючі КЗД 

забезпечені постільною білизною, столовими наборами, 

мийними засобами та медичним інвентарем. 

Слід зазначити, що  проведення будівельних робіт 

для створення належних умов тримання осіб у КЗД 

ускладнюється рядом об’єктивних чинників. Так, значна 

кількість адміністративних будинків ОВС старої забудови 

або переобладнані з дитячих садків, ЖЕКів, культових 

споруд, в них немає можливості підведення комунікацій. 

108 із них не мають централізованого водопостачання та 



каналізації, а 46 розташовані в приміщеннях, які 

віднесено до архітектурно- історичнихпамяток. Крім того, 

129 КЗД, або 10% від загальної кількості, мають площу 

меншу ніж 4кв.м. 

Разом з тим, завдяки вжитим заходам щодо 

попередження порушень термінів тримання громадян у 

КЗД спостерігається стійка тенденція до зменшення 

кількості утримуваних. 

Так, за 8 місяців 2013 року кількість 

утримуваних понад 3 години порівняно з аналогічним 

періодом 2012 року зменшилася на 83% (з 3732 до 640), 

а утримуваних понад добу – на 98% (з 1251 до 28). 

(е)Забезпечення 

однакового ставлення 

21.30. боротьба з 

побутовим насильством 

Стан виконання: виконується постійно. 
Інформація: 

 Протягом 2013 року управлінням дільничних 

інспекторів міліції Депаратментугромадської безпеки 

вживалися заходи щодо покращання на місцях роботи з 

профілактики злочинів, пов’язаних з насильством у сім’ї. 

Зокрема, працівниками УДІМ постійно надаються 

консультації за телефоном “гарячоїлінії” у Міжнародному 

правозахисному жіночому центрі “Ла Страда – Україна”. 

Протягом січня-лютого 2013 року разом з 

Міністерством соціальної політики, Координатором ОБСЄ в 

Україні, Міністерством юстиції України та іншими 

зацікавленими органами влади опрацьовано проект 

Закону України „Про запобігання та протидію 

домашньому насильству”, який 14.03.2013 направлено на 

розгляд до Верховної Ради України, 21.06.2013 – 

повернуто на доопрацювання. 

Завдяки відкритим на базі Національної академії 

внутрішніх справ Дніпропетровського та  Львівського 

державних університетів внутрішніх справ інтерактивним 

класним кімнатам, з метою удосконалення навчання, 

підготовки та напрацювання практичних навичок із 

застосування законодавства з попередження насильства 

в сім‘ї та задорученням МВС від 03.08.2012 № 11899/Лк у 

цих закладах проводиться навчання з особовим складом 

дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС України. 
Налагоджено взаємодію з педагогічними 

колективами навчальних закладів, де дільничними 

проводяться виступи з питань профілактики наркоманії, 

алкоголізму, ВІЛ/СНІДу та правопорушень. 
Водночас, з метою запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми та захисту їх від різних форм 

насильства на місцевих рівнях дільничними інспекторами 

під час здійсненняпоквартирних (подворових) обходів 

проводиться робота щодо виявлення сімей, у яких батьки 

виїздять на заробітки, залишаючи своїх дітей під опіку 



родичів, а іноді взагалі без догляду. 

У засобах масової інформації здійснюються виступи 

з роз’ясненням положень Закону України „Про 

попередження насильства всім’ї” та повноважень 

дільничних інспекторів міліції при розгляді звернень про 

вчинення насильства в сім’ї. 

f)Забезпечення дотримання 

прав дітей: 

2.1.31. посилити 

співробітництво щодо 

запобігання продажу, 

незаконному 

переміщенню,експлуатації 

дітей; 

2.1.32.  розроблення 

стандартів ювенальної 

юстиції 

Стан виконання: у стадії виконання. 

Інформація: 

Повідомляємо, що Управління кримінальної міліції у 

справах дітей МВС 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 7 місяців цього рокунеповнолітніми 

учинено 6668 кримінальних правопорушень (-33,3 %). 

Відносно дітей учинено 6929 кримінальних правопорушень, 

у тому числі 192 особливо тяжких та 1036 тяжких. 

Від протиправних діянь потерпіла 7393 дитини, з них 

2146 малолітніх (віком до 14 років). 

За вказаний період відкрито 4 кримінальних 

провадження за торгівлю, учинену відносно дітей (ст.149 

КК України), 8 – за ввезення, виготовлення, збут і 

розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК 

України), 2 – за сутенерство або втягнення особи в 

заняття проституцією (ст. 303 КК України). 

Зареєстровано 329 кримінальних правопорушень 

за розбещення неповнолітніх, 108 – за статеві зносини з 

особою, яка недосягла статевої зрілості, 60 – 

занасильницьке задоволення статевих пристрастей 

неприродним способом та 50 – за зґвалтування. 

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. 
Здійснюється реалізація 2 проектів ОБСЄ в Україні: 

„ Відповідь на виклики у протидії торгівлі людьми 

та кіберзлочиності в Україні, а також „Поширення 

Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.” 

Крім того, працівники Управління постійно 

приймають участь у міжнародних, національних та 



регіональних семінарах, конференціях, тренінгах з 

питань удосконалення загальної та індивідуальної 

профілактики з дітьми з метою запобігання вчиненню 

ними адміністративних і кримінальних правопорушень, 

покращення механізму захисту дітей від жорстокого 

поводження, учинення стосовно них насильства, у тому 

числі батьками чи законними представниками. 

Зокрема, у липні цього року проведено робочу 

зустріч щодо реалізації пілотного проекту ,,Реформування 

системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх 

в Україні”, на якій обговорено моделі профілактики 

правопорушень серед дітей, які перебувають на обліку в 

кримінальній міліції у справах дітей та співробітництва з 

навчальними закладами з метою профілактики 

правопорушень серед школярів. 

04.09.2013 прийнято участь у засіданні 

міжвідомчої робочої групи у складі представників 

Міністерства юстиції та Міністерства соціальної політики 

України щодо шляхів удосконалення механізму захисту 

дітей від сексуальної експлуатації та дитячої порнографії, 

а також приведення у відповідність законодавство 

України з метою реалізації пункту 10 статті 7 (Право дітей 

та підлітків на захист) Європейської соціальної хартії. 

З початку року в державі зареєстровано 107 

фактів торгівлі людьми (ст. 149 КК України), за 63 із яких 

особам, що їх вчинили повідомлено про підозру, до 24 

осіб застосовано запобіжні заходи, а саме: тримання під 

вартою – 19, домашній арешт – 5. За 52 фактами 

матеріали з обвинувальним актом направлено до суду. 

У сфері моральності, яка виступає підґрунтям 

торгівлі людьми, зареєстровано 1563 кримінальних 

правопорушення, з яких: 

- 123 факти ввезення, виготовлення або 

розповсюдження творів, що пропагують культ насильства 

і жорстокості (ст. 300 КК України), за 54 із яких особам, 

що їх вчинили повідомлено про підозру, до однієї особи 

застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою, за 32 фактом матеріали з обвинувальним актом 

направлено до суду; 

- 820 фактів ввезення, виготовлення, збуту і 

розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК 

України), за 416 із яких особам, що їх вчинили 

повідомлено про підозру, до 21 осіб застосовано 

запобіжні заходи, а саме: тримання під вартою – 16, 



домашній арешт – 3, особиста порука - 2.          За 258 

фактом матеріали з обвинувальним актом направлено до 

суду; 

- 385 факти створення або утримання місць 

розпусти та звідництво 

(ст. 302 КК України), за 239 із яких особам, що їх 

вчинили повідомлено про підозру, до 12 осіб застосовано 

запобіжні заходи, саме: тримання під вартою – 8, 

домашній арешт – 4. За 143 фактами матеріали з 

обвинувальним актом направлено до суду; 

- 235 фактів сутенерства або втягнення особи в 

заняття проституцією (ст. 303 КК України), за 119 із яких 

особам, що їх вчинили повідомлено про підозру, до 58 

осіб застосовано запобіжні заходи, а саме: тримання під 

вартою – 51, домашній арешт – 7. За 92 фактами 

матеріали з обвинувальним актом направлено до суду. 

Підрозділ 2.2.Боротьба з 

корупцією 

  

2.2.1.Розвиток 

співробітництва в рамках 

Групи держав Ради Європи 

проти корупції та 

подальшій імплементації її 

рекомендацій; 

2.2.2. забезпечення 

імплементації Конвенції 

ООН проти корупції та 

Кримінальної конвенції 

Ради Європи про боротьбу 

з корупцією 

2.2.3Імплементація 

Національної 

антикорупційної стратегії у 

співпраці з установами ЄС. 

Стан виконання: у стані виконання. 

Інформація: 

Організовано 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, та вжито 

комплекс організаційних та практичних заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності боротьби з 

корупцією. 

Також, інформуємо, що п. 3 наказу МВС від 

23.01.2012 № 45 «Про організацію виконання Державної 

програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-

2015 роки», а також п. 11.1 додатку 2  до Плану 

основних заходів МВС на 2013 рік (Перелік звітів та 

інформацій з питань охорони правопорядку і боротьби зі 

злочинністю) чітко визначено термін (щороку до 15 

лютого) щодо надання спеціально уповноваженому 

органу з питань антикорупційної політики узагальнену 

інформацію про стан виконання зазначеної Державної 

програми для узагальнення та включення до звіту про 

результати проведення заходів щодо запобігання і 

протидії корупції. 

Працівники ГУБОЗ упродовж серпня 2013 року 

приймали участь в нарадах (семінарах) щодо протидії 

корупції та відмиванню грошей і фінансування тероризму, 

а саме: 



у координаційній нараді з питань стану виконання 

Державної програми щодо запобігання і протидії корупції 

на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, яка 

відбулася 8 серпня цього року в Міністерстві юстиції 

України; 

у засіданні міжвідомчої робочої групи з підготовки 

матеріалів для розгляду на засіданні РНБО питання ,,Про 

стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму”, яка відбулася 14 серпня 2013 

року в приміщенні РНБО України. 

Крім того, працівниками ГУБОЗ у складі виїзної 

робочої групи спільно з працівниками РНБО України 

прийнято участь у проведенні перевірок стану виконання 

правоохоронними органами та органами виконавчої 

влади Закону України ,,Про засади запобігання і 

протидіїкорупції” у Львівській та Луганській областях. 

Прийнято участь у роботі Комісії по вивченню 

стану організації роботи з виконання завдань, 

визначених актами і дорученнями Президента України, у 

Міністерстві інфраструктури України. Вивчено визначені 

Робочим Планом питання функціонування та діяльності у 

вказаному Міністерстві підрозділу з питань запобігання та 

виявлення корупції (відділу внутрішніх розслідувань та 

запобігання корупційним та економічним 

правопорушенням) у відповідності до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422 

,,Питання запобігання та виявлення корупції в органах 

виконавчої влади”. 

На виконання розпорядження Глави Адміністрації 

Президента України  від 12 липня 2013 року № 77 

прийнято участь у роботі Комісії по вивченню у 

Державному агентстві України з управління зоною 

відчуження стану організації роботи з виконання завдань, 

визначених актами і дорученнями Президента України, 

щодо реалізації державної політики у відповідній сфері. 

  

Розділ 3. Співробітництво з питань юстиції, свободи, безпеки 

3.2.Вжиття заходів щодо 

укладення Угоди 

зЄвроюстом і Європолом 

Стан виконання: у стадії виконання. 

Інформація: 

     23.01.2013 на адресу МВС 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. Станом 

на 06.08.2013 не отримано відповіді від Міністерства 

економічного розвитку. Проводиться робота щодо 

узгодження зауважень та пропозицій, що надійшли від 

міністерств та відомств. 

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. 

19.06.2013 в рамках візиту в МВС України 

Генерального комісара поліції Литовської Республіки 

С. Сквернелиса було обговорено питання щодо підтримки 

з боку МВС Литви можливості прискорення переговорів та 

процесу   укладення Угоди про оперативне 

співробітництво з Європолом під час головування Литви у 

Європейському Союзі. Литовська сторона підтвердила 

свої наміри надавати МВС України активну підтримку під 

час Литовського головування в ЄС. 

  МВС України отримало лист, адресований 

Міністру внутрішніх справ, від 

Директора Європолу Роба Уейнрайта від 



05.07.2013  щодо зустрічі з делегацією Посольства 

України в Нідерландах, на якій було представлено 

офіцера зв’язку України приЄврополі у складі 

Посольства  України у Нідерландах пана І.Гульпу. 

Директор Європолупривітав з призначенням офіцера 

зв’язку від України та висловив запевнення у своїй 

підтримці у питаннях налагодження більш активної 

взаємодії України з Європолом.  

04 вересня 2013 року під час зустрічі в МВС 

України в рамках роботи в Україні оціночної місії ЄС щодо 

аналізу прогресу у виконанні І-ої фази Плану дій щодо 

лібералізації ЄС візового режиму для України 

обговорювалося питання подальшої роботи в напрямку 

укладення Угоди про оперативне 

співробітництво. Представники ЄС підтримали позицію 

щодо необхідності прискорення опрацювання цього 

питання та знову озвучили позицію щодо необхідності 

проведення візиту експертів. МВС наголошувало на 

готовності прийняти експертів. МВС України очікує на 

отримання відповіді від Європейської Сторони щодо 

можливості організації вказаного візиту у найближчі 

терміни.    

3.12.Співробітництво в 

рамках Місії Європейської 

Комісії з надання допомоги 

в питаннях кордону Україні 

і Молдові 

Стан виконання: у стадії виконання. 

Інформація: 

24 липня цього року проведено міжвідомчу зустріч 

Спеціальної групи по боротьбі зі злочинами, пов’язаними 

з транспортними засобами. 

31 липня відбулося засідання Робочої групи ІІ в 

штаб-квартирі Місії з метою обговорення ситуації з 

конфіскацією майна організованої злочинності в Україні. 

  

3.13.продовжити 

співробітництво з питань 

запровадження та 

реалізації національної 

стратегії України щодо 

наркотиків (на період до 

2020 року) 

Стан виконання: у стадії виконання. 

Інформація: 

За участю зацікавлених Міністерств та відомств 

постійно здійснюється аналіз законодавства у сфері 

боротьби з незаконним обігом наркотичних  засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів з метою внесення 

змін і доповнень у відповідності до основних 

тенденцій наркоситуації в державі. 

30 серпня начальник УБНОН МВС прийняв 

участь у проведенні іміджеві-профілактичної акції 

«Прикарпаття проти наркотиків», яка відбулася в м. 

Івано-Франківськ. 

30 серпня 2013 року працівниками УБНОН 



прийнято участь у робочій нараді, організованій 

Управлінням ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), з 

питань координації зусиль у доопрацюванні нормативної 

бази в галузі контролю за легальним обігом наркотичних 

засобів та адвокації внесених змін у зв’язку з прийняттям 

постанови КабінетуМіністірв України від 13 травня 2013 

року № 333 «Про затвердження Порядку 

придбання,превезення, зберігання, відпуску, 

використання та знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів у закладах 

охорони здоров’я». 

Управлінням БНОН разом з Управлінням зв'язків 

із громадськістю МВС та їх підрозділами на місцях, 

забезпечується підготовка прес-релізів, у яких 

відображаються результати викриття фактів незаконного 

обігу наркотиків. На їх основі здійснюється підготовка 

розгорнутих матеріалів та коментарів посадових осіб 

ОВС, які розміщуються на веб-сайтах МВС, ГУМВС, УМВС 

України та надаються редакціям провідних ЗМІ.      ... 

Станом на 02 вересня поточного року в 

засобах масової інформації висвітлено6727 характерних 

прикладів протидіїнаркозлочинності, із них: - у мережі 

Інтернет - 3256; - у пресі - 1332; - на телебаченні - 

1137; - на радіо - 992. 

На постійному контролі тримається питання 

поширення в Україні «дизайнерських» наркотиків та стан 

протидії ньому, для цього працівниками УБНОН 

аналізується кількість нових стимулюючих речовин, 

яківикористовуются при виготовлення «дизайнерських» 

наркотиків. 

5.9. Інтелектуальна 

власність 

5.9.3. посилення 

інституціональної 

спроможності МВС щодо 

боротьби з інтернет-

піратством 

  

Стан виконання: постійно. 

Інформація:         

 За 8 місяців поточного року підрозділами 

боротьби з кіберзлочинністю виявлено 304 кримінальних 

правопорушення у сфері порушень прав інтелектуальної 

власності. 

Працівниками УБК МВС України продовжується 

супроводження кримінального провадження, порушеного 

за ч.2 ст. 176 КК України, щодо 

припинення функціонування у мережі Інтернет ресурсу 

,,www.my-hit.ru” з використанням якого здійснювалося 

відтворення та розповсюдження контрафактної продукції. 

Під час проведення санкціонованих обшуків в дата-

центрах вилучено 52 сервера, 15 одиниць комп’ютерної 

техніки та мережевого обладнання, 62 тис. доларів США 

та п’ять тис. гривень. Вартість вилученого обладнання за 



попередніми оцінками складає близько 1,5 млн. гривень. 

    

МВС України 

 


