
План заходів 

щодо протидії проявам ксенофобії, расової 

та етнічної дискримінації в українському суспільстві 

на 2008-2009 роки 

  

1. Розробити, в установленому порядку погодити та подати на затвердження Кабінету Міністрів 

України проект Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та 

расовій нетерпимості. 

  

Держкомнацрелігій, Мін’юст, 

МВС, МЗС, МОН, МКТ, 

Мінсім’ямолодьспорт, 

Держкомтелерадіо, СБУ  

ІІІ квартал 2008 року 

  

2. Внести пропозиції щодо удосконалення законодавства, яким регулюється питання протидії 

ксенофобії, расовій та етнічній дискримінації. 

  

Мін’юст, МВС, Держкомнацрелігій 

ІІ півріччя 2008 року 

  

3. Підготувати до видання збірник нормативно-правових актів з питань протидії ксенофобії, расовій 

та етнічній дискримінації. 

  

Держкомнацрелігій 

протягом 2008 року 

  

4. Опрацювати питання включення Національної експертної комісії України з питань захисту 

суспільної моралі до переліку державних спеціалізованих установ, які здійснюють судово -експертну 

діяльність відповідно до Закону України „Про судову експертизу” та внесення відповідних змін до 

чинного законодавства, передбачивши право надання атестованими експертами Національної 

експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі експертного висновку, який міг бути 

підставою для порушення кримінальної справи за фактом розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності або образи почуттів 



громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, що передбачено ст. 161 Кримінального 

Кодексу України.  

  

Національна експертна комісія 

з питань захисту суспільної моралі, 

Мін’юст, Держкомнацрелігій, 

Генеральна прокуратура (за згодою) 

ІІ півріччя 2008 року 

  

5. Ініціювати проведення парламентських слухань щодо протидії проявам ксенофобії,   расової та 

етнічної дискримінації в українському суспільстві. 

  

Держкомнацрелігій, МВС , 

МЗС, МОН, МКТ, Мін’юст, 

Мінсім’ямолодьспорт, 

Держкомтелерадіо, СБУ  

І півріччя 2009 року 

  

6. Розвивати двостороннє співробітництво з міжнародними організаціями, іншими країнами та 

правоохоронними органами іноземних держав з метою вивчення досвіду, обміну інформацією щодо 

практики застосування передових управлінських рішень та законодавчих ініціатив у сфері протидії 

проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації. 

  

МЗС, МВС, СБУ , 

Генеральна прокуратура (за згодою) 

постійно 

  

7. Здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання 

конфліктних ситуацій та осіб, схильних до вчинення злочинів на расовому та етнічному ґрунті щодо 

іноземців та осіб без громадянства. 

Посилити роботу щодо попередження, розслідування та розкриття протиправних дій, пов’язаних з 

проявами вандалізму, які містять ознаки розпалювання національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності або образи почуттів громадян у 

зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. 

  



МВС, СБУ, Генеральна прокуратура 

(за згодою) 

постійно 

  

8. Здійснювати аналіз учинених проти життя і здоров’я іноземців та осіб без громадянства злочинних 

проявів та правопорушень на вулицях та в громадських місцях з метою внесення коректив до планів 

комплексного використання сил та засобів, графіків нарядів, що виставляються для забезпечення 

охорони громадського порядку в системі єдиної дислокації. 

  

МВС  

постійно 

  

9. Провести консультації з главами церков і релігійних організацій щодо необхідності проведення 

роботи з віруючими, спрямованої на виховання їх в дусі терпимості до представників інших рас і 

національностей. 

  

Держкомнацрелігій 

протягом 2008 року 

  

10. Проводити упереджувально-профілактичну роботу з членами радикально налаштованих 

молодіжних організацій та угруповань, вживати заходів оперативного реагування для протидії 

спробам активізації їх руху з метою недопущення проявів ксенофобії, расової та етнічної 

дискримінації. 

  

МВС, СБУ, Мінсім’ямолодьспорт 

постійно 

  

11. Підготувати методичні рекомендації щодо просвітницької роботи з попередження поширення 

ксенофобських і расистських проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді . 

  

МОН, Державний науково- 

дослідний інститут МВС, Інститут 

інноваційних технологій і змісту 

освіти МОН, Державний інститут 

розвитку сім’ї та молод і 



Мінсім’ямолодьспорту 

ІІ півріччя 2008 року 

  

12. Проводити інформаційно-освітню та попереджувальну роботу щодо профілактики поширення 

ксенофобських і расистських проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді та батьківської 

громадськості. 

  

МОН, Мінсім'ямолодьспорт, МВС  

постійно 

  

13. Забезпечити на умовах державного замовлення виробництво та розповсюдження спеціальних  

тематичних теле- та радіопередач, спрямованих на протидію проявам ксенофобії, расової та етнічної 

дискримінації в українському суспільстві. 

  

Держкомтелерадіо, 

Держкомнацрелігій 

протягом 2008-2009 років 

  

14. Здійснити наукове вивчення причин ксенофобії, расизму та антисемітизму в українському 

суспільстві, масштабів їх розповсюдження, рівня радикалізації суспільних настроїв, особливо серед 

підлітків та молоді. 

  

Національна Академія Наук України, 

МОН, Мінсім’ямолодьспорт, МВС , 

Держкомнацрелігій 

протягом 2008-2009 років 

  

15. Забезпечити розробку та поширення соціальної реклами, спрямованої на підвищення рівня 

толерантності, запобігання проявам ксенофобії, расизму та антисемітизму в Україні та проведення 

моніторингу і досліджень з питань її ефективності. 

Мінсім'ямолодьспорт, 

Держкомтелерадіо, 

Держкомнацрелігій, 

Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київська 



та Севастопольська міські державні 

адміністрації 

постійно 

  

16. Проводити у бібліотеках для дітей та юнацтва книжкові виставки, зустрічі, виховні бесіди, 

віртуальні подорожі, спрямовані на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, 

звичаїв та традицій представників різних національностей. 

  

МКТ 

постійно 

  

17. Опрацювати питання щодо проведення в рамках ГУАМ форуму з питань протидії ксенофобії, 

расизму, та іншим формам дискримінації. 

  

МЗС, Держкомнацрелігій 

ІІ півріччя 2008 року 

  

18. Започаткувати в рамках співробітництва України з Бюро демократії і прав людини ОБСЄ 

програму з підготовки працівників правоохоронних органів, прокуратури, судів щодо специфіки 

справ, пов'язаних з проявами ксенофобії,  расової та етнічної дискримінації. 

  

МЗС, МВС, Генеральна прокуратура 

(за згодою), Верховний Суд  

(за згодою), Держкомнацрелігій 

протягом 2008-2009 років 

  

19. Забезпечити регулярне проведення засідань Міжвідомчої робочої групи з питань протидії 

ксенофобії, міжетнічній та расовій нетерпимості, висвітлення її роботи та розміщення відповідних 

інформаційно-аналітичних матеріалів на офіційному веб-сайті Держкомнацрелігій. 

  

Держкомнацрелігій 

щоквартально 

 


