ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпоряд ження МВС
від 18.02.2010 № 94

ПЛАН
заход ів МВС України щод о протид ії расизму та ксенофобії на період д о 2012 р.

№
з/п

Термін
Зміст заход у

Виконавец ь

виконання

1. Організаційні заход и
1.1.

1.2.

1.3.

У раховуючи
специфіку
правопорушень, учинених на ґрунті
расової та релігійної нетерпимості,
як
окремого
вид у
кримінальної
активності, а також від повід ні зміни,
унесені д о Кримінального код ексу
У країни,
під готувати
і
под ати
керівництву Міністерства пропозиції
щод о створення у склад і блоків
кримінальної міліції центрального
апарату МВС , апаратів ГУ МВС , У МВС
У країни в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та
С евастополі, на залізницях окремих
від д ілів (від д ілень, груп) протид ії
злочинам на расовому, етнічному та
релігійному ґрунті
На під ставі цього плану скорегувати
плани д епартаментів та служб МВС
У країни. Забезпечити регулярний
розгляд на рівні МВС , ГУ МВС , У МВС
У країни
стану
протид ії проявам
расизму
і ксенофобії, включити
питання про стан виконання Плану
д о річних звітів служб та під розд ілів
МВС У країни

Ініціювати
провед ення
парламентських
та
громад ських
слухань, круглих столів, науковопрактичних конференцій з питань
протид ії проявам ксенофобії, расової
та
етнічної
д искримінації
в
українському суспільстві

У МДПЛ, ДКР, ГУ БОЗ,
ДБЗПТЛ, ДБНОН,
ДКМС Д, ДКЗ

1 червня
2010 року

На засід анні
колегії –
груд ень 2012
ГШ, У МДПЛ, структурні
під розд іли центрального
апарату МВС , ГУ МВС ,
У МВС

ДОН, ВНЗ системи МВС ,
У МДПЛ, ДКР, ГУ МВС ,
У МВС

року,
на
оперативних
нарад ах
керівництва
– раз на рік

Постійно

Від мітка
про
виконання

1.4.

Період ично
зд ійснювати
аналіз
від омчої нормативної бази МВС з
метою
виявлення
та
усунення
положень, що можуть призвод ити д о
випад ків расизму та ксенофобії в
правозастосовній д іяльності, а також
до
д искримінації
пред ставників
етнічних
та
релігійних
меншин,
іноземців, біженців та осіб без

С труктурні під розд іли
центрального апарату
МВС , У МДПЛ, ГУ МВС ,

Постійно

У МВС

громад янства
1.5.

1.6.

Забезпечити моніторинг д іяльності
д рукованих та електронних засобів
масової
інформації,
телерад іокомпаній
усіх
форм
власності щод о випад ків розміщення
інформації,
розповсюд ження
літератури,
виход у
телеі
рад іоперед ач, які містять ознаки
розпалювання національної, расової
чи
релігійної
ворожнечі
та
ненависті, приниження національної
честі та гід ності або образу почуттів
громад ян
у
зв’язку
з
їхніми
релігійними переконаннями
У зяти участь у роботі Міжвід омчої
робочої групи з питань протид ії
ксенофобії, міжетнічній та расовій
нетерпимості,
створеної
при
Держкомнацрелігій

ДЗГта МД, ДКР,
ГУ МВС , У МВС

Протягом
2010 року

У МДПЛ, ДКР

Щокварталу

Зд ійснювати
моніторинг
стану
забезпечення
прав
іноземців,
пред ставників етнічних та релігійних
меншин у д іяльності ОВС

ДДГІРФО, У МДПЛ,ГУ МВС ,
У МВС

Постійно

С истематично провод ити аналіз та
узагальнення
найбільш
типових
конфліктних
ситуацій,
з
якими
стикаються іноземці, пред ставники
етнічних
та
релігійних
меншин.
Результати под авати на розгляд
керівництву МВС д ля врахування в
под альшій роботі

ДДГІРФО, ДКР, У МДПЛ,
ДГБ, ГУ МВС , У МВС

Раз на
півроку

1.9.

Брати участь у Всесвітньому тижні
проти расизму

У МДПЛ, ГУ МВС , У МВС

Щороку

1.10.

Забезпечити неухильне та якісне
вед ення
окремого
статистичного
обліку злочинів, що вчинені на
ґрунті
расової,
національної чи
релігійної нетерпимості (від повід но
д о спільної вказівки Генпрокуратури
та МВС від 06.02.2009)

ДКР, ГШ, ДІТ,ГУ МВС ,
У МВС

Постійно

ДІТ, ДКЗ, С ВБ

Протягом
2010 року

1.7.

1.8.

1.11.

Запровад ити
від омчі
форми
окремого статистичного обліку
заяв та скарг громад ян, що
над ійшли за фактами проявів
ксенофобії та расизму, у тому
числі на д ії працівників ОВС ,
пов’язані
з
ксенофобією
та
расизмом

1.12.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Забезпечити оприлюд нення щороку
результатів д іяльності МВС у сфері
протид ії
расизму
та ксенофобії,
включаючи статистичну інформацію
щод о:
кількості завершених справ
з
розслід ування
злочинів,
перед бачених ч.2
ст. ст. 115,
У МДПЛ, ДЗГта МД, ГС У ,
121, 122, 126, 127, 129? 300 КК
До 1 лютого
ДКР, ДКЗ, С ВБ, ДІТ,
У країни;
кожного року
ГУ МВС , У МВС
кількості
заяв
та
скарг
громад ян, що над ійшли за фактами
проявів ксенофобії та расизму, у
тому числі в поряд ку ст. 97 КПК
У країни;
кількості
скарг
на
д ії
працівників
ОВС ,
пов’язані
з
ксенофобією
та
расизмом,
та
результатів їх розгляд у
2. Науково-метод ичне та нормативно-правове забезпечення
Брати
участь
у
провед енні
навчальних
семінарів
д ля
працівників під розд ілів у справах
національностей та релігій Рад и
міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
обласних,
Київської
і
С евастопольської міських д ержавних
ад міністрацій з метою вивчення
міжнарод ного д освід у та позитивного
д освід у регіонів, обміну інформацією
щод о
шляхів,
форм і
метод ів
поперед жувально-профілактичної
роботи з питань протид ії ксенофобії,
етнічній і расовій нетерпимості

ГГУ МВС , У МВС спільно з
Держкомнацрелігій,
МОН,
Мінсім’ямолод ьспорт

Постійно

Включити в перелік Пріоритетних
напрямів наукового забезпечення
д іяльності органів внутрішніх справ
У країни теми, пов’язані із протид ією
расизму та ксенофобії

ДОН, ДНДІ

1 березня
2010 року

Зд ійснити наукові д ослід ження щод о
вивчення змісту, причин проявів
ксенофобії
в
українському
суспільстві, масштабів її поширення,
рівня
рад икалізації
суспільних
настроїв, поперед ження й розкриття
злочинів на ґрунті міжнаціональної
та релігійної ворожнечі

ДОН, ВНЗ системи МВС ,
ДНДІ спільно з
міжнарод ними та
неуряд овими
організаціями

Груд ень 2011
року

Організувати провед ення науковопрактичних і навчально-метод ичних
конференцій
д ля
курсантів,
студ ентів та молод их науковців з
проблем запобігання расизму та
ксенофобії

ДОН, ВНЗ системи МВС ,
ДНДІ

Щороку

Зд ійснити
тематичні
виставки
літератури, присвячені під тримці та
розвитку
мод елей
управління
протид ії
злочинам
на
ґрунті
ненависті,
а
також
питанням
ефективного розслід ування випад ків
расизму та ксенофобії

ДОН, ВНЗ системи МВС

Щороку

2.6.

2.7.

Забезпечити
вивчення
особовим
склад ом органів внутрішніх справ
У країни
в
системі
службової
під готовки тем з питань протид ії
расизму та ксенофобії, запобігання
д искримінації за ознаками расової чи
релігійної приналежності, у тому
числі положень Роттерд амської хартії
(1996 р.) з прийняттям від повід них
заліків

ДКЗ, структурні
під розд іли МВС , ГУ МВС ,
У МВС , ВНЗ

Розробити
та
над іслати
до
структурних
під розд ілів
центрального апарату МВС , ГУ МВС ,
У МВС д ля використання в системі
службової
під готовки
особового
склад у типові конспекти провед ення
занять з вивчення питань протид ії
расизму та ксенофобії, запобігання
д искримінації за ознаками расової чи
релігійної приналежності

ДОН, ВНЗ системи МВС

До 1 серпня
2010 року

До
01.07.2010
Далі постійно

2.8.

Під готувати та розповсюд ити серед
під розд ілів органів внутрішніх справ:

2.8.1.

- збірник нормативно-правових актів
з питань протид ії ксенофобії, расовій
та етнічній д искримінації;

ДОН, ВНЗ системи МВС ,
ДНДІ

Протягом
2010 року

2.8.2.

метод ичні
рекоменд ації
із
запобігання
злочинам,
що
вчиняються
на
ґрунті
расової,
етнічної або релігійної ворожнечі;

ДОН, ВНЗ системи МВС ,
ДНДІ

Протягом
2011 року

2.8.3.

метод ичні
рекоменд ації
з
профілактики етнічного профайлінгу
як окремого напрямку соціальновиховної роботи з персоналом;

ДОН, ВНЗ системи МВС ,
ДНДІ

Протягом
2011 року

2.8.4.

метод ичні
рекоменд ації щод о
нед опущення використання ,,мови
ворожнечі”
в
повід омленнях
від омчих засобів масової інформації
та офіційних пред ставників ОВС ;

ДОН, ВНЗ системи МВС ,
ДНДІ

Протягом
2011 року

метод ичні
рекоменд ації щод о
провед ення профілактичної роботи з
учнями загальноосвітніх шкіл та
студ ентами щод о під вищення рівня
толерантності
та
запобігання
поширення ксенофобських настроїв

ДОН, ВНЗ системи МВС ,
ДНДІ, ДКМС Д

Протягом
2010 року

2.8.5.

2.9.

2.10.

С пільно з МЗС , МОЗ, Мінпраці,
громад ськими
організаціями
запровад ити
наочну
інформацію
(листівки,
плакати)
з
питань
працевлаштування,
мед ичного
обслуговування, соціальної інтеграції
в українське суспільство іноземців та
осіб
без громад янства, що на
законних під ставах перебувають на
території нашої країни
У зяти
участь
в
уд осконаленні
законод авства, яким регулюються
питання протид ії ксенофобії, расовій
та етнічній д искримінації

ДДГІРФО, ДГБ, ГУ МВС ,
У МВС

Груд ень 2011
року

У ЮЗ, ДКР, ДКМС Д,
ДБНОН, ДГБ,
ГУ МВС , У МВС

Постійно

2.11.

Перед бачити заход и щод о протид ії
расизму і ксенофобії на період д о
2012 року в розд ілах проекту
програми
профілактики
правопорушень на 2010-2015 роки

ГШ, ДНДІ

Протягом
2010 року

3. Заход и загальної та спеціальної профілактик и
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

У
межах
компетенції
ужити
ефективних заход ів щод о зняття
напруги
в
міжнаціональних
від носинах
між
пред ставниками
різних
етнічних
груп
місцевого
населення Автономної Республіки
Крим,
що
виникає
на
ґрунті
релігійної ворожнечі

ГУ БОЗ, ДГБ, ДКР,
ДДГІРФО, ГУ МВС в АР
Крим

Постійно

У д осконалити
практику
поперед жувально-профілактичної
роботи з установленими членами
рад икально
налаштованих
організацій і угруповань, д іяльність
яких
спрямована на поширення
ксенофобії,
расової
та
етнічної
д искримінації, а також з їх род ичами
щод о
нед опущення
порушень
громад ського поряд ку та вчинення
злочинів

ДКР, ДГБ, ДКМС Д,
ГУ МВС , У МВС

Постійно

Посилити роботу з поперед ження,
розслід ування
та
розкриття
протиправних
д ій, пов’язаних
з
проявами розпалювання етнічної,
расової чи релігійної ворожнечі й
ненависті, приниження національної
честі та гід ності або образи почуттів
громад ян
у
зв’язку
з
їхніми
релігійними переконаннями

ДКР, ГС У , ГУ МВС , У МВС

Постійно

Зд ійснювати аналіз учинених проти
життя і зд оров’я громад ян У країни,
іноземців та осіб без громад янства
злочинних проявів і правопорушень
на расовому та етнічному ґрунті. За
результатами
вносити
від повід ні
корективи д о планів комплексного
використання
сил
та
засобів,
графіків наряд ів, які виставляються
д ля
забезпечення
охорони
громад ського поряд ку в системі
єд иної д ислокації

ДКР, ДГБ, ГУ МВС , У МВС

Щокварталу

У живати невід клад них оперативнорозшукових заход ів з поперед ження
та розкриття злочинів, учинених
проти
іноземців,
пред ставників
етнічних та релігійних меншин

ДКР, ГУ БОЗ, ГУ МВС ,
У МВС

Постійно

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Забезпечувати вивчення матеріалів
кримінальних
та
оперативнорозшукових справ за нерозкритими
тяжкими
і
особливо
тяжкими злочинами, учиненими
проти
іноземців,
заслуховування
членів
слід чо-оперативних
груп,
перевірку стану виконання д аних
раніше
вказівок,
склад ання
д од аткових
планів
провед ення
слід чих
д ій
та
оперативнорозшукових заход ів
Посилити оперативний контроль за
процесами
в
молод іжному
і
під літковому
серед овищі.
Забезпечити
їх
ефективне
перекриття
оперативними
д жерелами,
д іяльність
яких
спрямувати на встановлення лід ерів
та активних учасників рад икально
налаштованих
неформальних
молод іжних організацій, а також
осіб, які втягують їх у протиправну
д іяльність та сприяють існуванню
таких угруповань
На
під ставах,
перед бачених
законом, зд ійснювати оперативнопрофілактичні
від працювання
місць концентрації
рад икально
налаштованих угруповань, уживати
необхід них заход ів протид ії спробам
їх активізації, у тому числі під час
провед ення громад сько-політичних
заход ів
Організувати
збирання,
опрацювання,
аналіз
та
реалізацію інформації
щод о
протиправної д іяльності організацій
рад икальної спрямованості
С творити базу д аних обліку лід ерів
та
учасників
рад икально
налаштованих груп та організацій
неонацистського
та
ультранаціоналістичного
спрямування, причетних
до
протиправної д іяльності, з метою її
використання
при
провед енні
профілактичної роботи та під час
розкриття злочинів
З
метою
поперед ження
протиправних д ій з боку лід ерів та
активних учасників неформальних
молод іжних угруповань у місцях
розташування
гуртожитків,
інших
місцях проживання та навчання
вихід ців з країн Африки, Азії та
Латинської
Америки
посилити
оперативні позиції д ля з’ясування
ситуації, що склад ається в цих
молод іжних серед овищах

ДКР, ГС У , ГУ БОЗ, ГУ МВС ,
У МВС

ДКМС Д, ДКР, ГУ МВС ,
У МВС

Щопівроку

Постійно

ДКР, ДКМС Д, ДГБ,
ГУ МВС , У МВС

Постійно

ДКР, ДНДІ, Апарат
Міністра, ГУ МВС , У МВС

Постійно

ДІТ, ДКР, ДКМС Д, ДГБ

Протягом
2010 року

ДКР, ДКМС Д, ГУ МВС ,
У МВС

Постійно

4. Міжнарод не співробітництво, взаємод ія з неуряд овими організаціями та інформаційна
політика

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Розвивати співробітництво з іншими
країнами
та
правоохоронними
органами іноземних д ержав із метою
вивчення та систематизації набутого
д освід у, обміну інформацією щод о
практики застосування перед ових
управлінських рішень і законод авчих
ініціатив у сфері протид ії проявам
ксенофобії,
расової
та
етнічної
д искримінації,
брати
участь
у
міжнарод них
заход ах
з
цієї
проблематики
Під писати
Меморанд ум
про
взаєморозуміння між МВС У країни та
Бюро д емократичних інститутів та
прав люд ини ОБС Є (ODIHR)
Забезпечити роботу Національного
коорд инатора
по
співпраці
між
правоохоронними органами У країни
та Бюро д емократичних інститутів та
прав люд ини ОБС Є (ODIHR)
Прод овжити співробітництво з Бюро
д емократії і прав люд ини ОБС Є , МОМ
та
іншими
міжнарод ними
організаціями в рамках під готовки
працівників ОВС щод о специфіки
справ,
пов’язаних
із
проявами
ксенофобії,
расової
та
етнічної
д искримінації
Забезпечити под ання статистичноописових матеріалів щод о кількості
злочинів,
учинених
на
ґрунті
ненависті,
згід но
зі
щорічними
запитами Бюро д емократії і прав
люд ини ОБС Є
Забезпечити постійну взаємод ію та
співпрацю
із
зацікавленими
неуряд овими
та
громад ськими
організаціями щод о нед опущення
буд ь-яких
проявів
ксенофобії,
міжетнічної та расової нетерпимості,
спільного моніторингу д отримання
прав іноземців та пред ставників
етнічних меншин з боку працівників
ОВС
Організувати централізований обмін
інформацією
щод о
протиправної
д іяльності організацій рад икальної
спрямованості
між
органами
внутрішніх справ У країни, д ержавучасниць С НД та правоохоронними
структурами
країн
д альнього
зарубіжжя
Забезпечити провед ення зустрічей з
пред ставниками
д іаспор,
які
перебувають в У країні, з метою
своєчасного
виявлення
та
поперед ження злочинів, учинених
від носно іноземців, насамперед на
ґрунті
расової
та
релігійної
нетерпимості.

ДЗГта МД,
Постійно
ДГБ, ДКР

ДЗГта МД,
квітень 2010
У МДПЛ

ДЗГта МД,
Постійно
У МДПЛ

ДЗГта МД,
У МДПЛ, ДОН, ВНЗ
системи МВС , ДКР

У МДПЛ,
ДІТ, ДКР, ГС У

Постійно

Щороку д о 1
квітня

ДЗГта МД,
У МДПЛ, ДКР, ГУ МВС ,
У МВС

ДЗГта МД,
ДКР, ДГБ

ДКР, ДГБ, ГУ МВС , У МВС

Постійно

Груд ень 2011
року

Раз на
півроку

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

З метою ад екватної оцінки ситуації
та
своєчасного
реагування
на
кримінальні загрози, що виникають у
сфері
міжнаціональних
від носин,
під готувати та под ати керівництву
Міністерства обґрунтовані пропозиції
щод о введ ення посад и рад ника
Міністра з питань етнічних меншин
(на громад ських засад ах)

Апарат Міністра, У МДПЛ,
ДКЗ,

01.06.2010

Рекоменд увати громад ським рад ам
при
ГУ МВС ,
У МВС
обговорити
питання протид ії ксенофобським і
расистським
проявам
заход ами
громад ського впливу

У МДПЛ, ГУ МВС , У МВС

До 1 березня
2010 року

С пільно з Міністерством освіти і
науки зд ійснювати інформаційнопросвітницьку та поперед жувальнопрофілактичну
роботу
від
запобігання
поширення
ксенофобських і расистських проявів
серед д ітей, учнівської, студ ентської
молод і та батьківської громад ськості

ДКМС Д, ДГБ, ДКР,
ГУ МВС , У МВС

Постійно

ДЗГта МД

Постійно

С истематично
інформувати
пред ставників
д ипломатичних
і
консульських
пред ставництв про
под ії,
пов’язані
з
іноземними
громад янами, об’єктивні обставини
вчинення від носно них злочинів та
вжиті заход и щод о їх розкриття
У жити заход ів щод о нед опущення
випад ків безпід ставного зазначення
у повід омленнях МВС , ГУ МВС , У МВС
етнічного
поход ження правопорушників,
злочинців та осіб, що під озрюються у
скоєнні правопорушень
Забезпечити розміщення на від омчих
веб-сайтах
МВС ,
ГУ МВС , У МВС
нормативно-правових
актів,
статистичної
та
метод ичної
інформації, що стосуються д іяльності
органів внутрішніх справ у сфері
запобігання расизму
Забезпечити
взаємод ію
з
пред ставниками
засобів
масової
інформації
щод о
висвітлення
проблематики поширення расизму та
ксенофобії
в
українському
суспільстві, заход ів, ужитих МВС з
метою под олання цього явища, а
також
регулярного
поширення
зібраної
МВС
інформації
про
рад икальні угруповування

Заступник керівника Апарату Міністра

ДЗГта МД,
Постійно
У МДПЛ, ГУ МВС , У МВС

ДЗГта МД,
Постійно
У МДПЛ, ГУ МВС , У МВС

ДЗГта МД,
Постійно
У МДПЛ, ГУ МВС , У МВС

К.Б. Левченко

