
Підтримка осіб, позбавлених особистої свободи та членів 
їх сімей
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МТОТ відповідно до покладених на нього завдань, зокрема,
координує здійснення заходів щодо захисту і забезпечення
прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи
внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної
адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на
тимчасово окупованих територіях України, а також членів їх
сімей
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• Постанову КМУ від 18.04.2018 № 328

- затверджено Порядок використання коштів передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації
осіб, позбавлених особистої свободи;

• Постанову КМУ від 26.07.2018 № 593 (зміни до постанови КМУ №328):

- передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються, зокрема на забезпечення надання
професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб,
позбавлених особистої свободи

- встановлено фіксовану суму виплати у розмірі 100 тис. грн

• Указ Президента України від 25 .07. 2018 року №216/2018:

- засновано державні стипендії імені Левка Лук'яненка;

• Закон України «Про внесення зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2018 рік» від 20.09.2018

- змінено найменування бюджетної програми

З метою надання допомоги особам, позбавленим особистої
свободи, а також членам їх сімей, у 2018 році було прийнято:
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• Постанову КМУ від 03.10.2018 № 803 (зміни до постанови КМУ №328):

- виключено Міністерство фінансів України зі складу комісії з розгляду питань щодо надання
допомоги особам, позбавленим особистої свободи

• Наказ МТОТ від 10.10. 2018 № 106:

- утворено Комісію, затверджує Положення про неї та її персональний склад

• Постанову КМУ від 17.10.2018 № 868 (зміни до постанови КМУ №328):

- приведено постанову КМУ № 328 у відповідність до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2019 рік (зазначено, що допомога надається особам, у зв’язку з їх громадською або
політичною діяльністю, передбачено виплату державних стипендій імені Левка Лук’яненка,
передбачено соціальну реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи)

• Постанову КМУ від 05.12.2018 № 1066 (зміни до постанови КМУ №328):

- затверджено порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно 
затримано в результаті акту збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 
2018 р. в районі Керченської протоки

• Указ Президента України від 07.12.2018 №417/2018

- затверджено Положення про державні стипендії імені Левка Лук’яненка
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З метою надання допомоги особам, позбавленим особистої
свободи, а також членам їх сімей, у 2018 році було прийнято:
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• внести зміни до Постанови КМУ від 18.04.2018  № 328 

(у зв’язку із  зміною назви бюджетної програми за КПКВК 1601020 «Заходи 
щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, 
позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, 
окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на 
тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської
Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а 
також підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, у тому числі
відшкодування витрат, пов’язаних із їх відвідуванням, надання особам, 
позбавленим особистої свободи, та членам їхніх сімей правової допомоги, 
медичних та соціальних послуг, а також інші деокупаційні заходи, виплату
державних стипендій імені Левка Лук’яненка»)

З метою надання допомоги особам, позбавленим особистої
свободи, а також членам їх сімей, у 2019 році необхідно:
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Відповідно до Постанови КМУ від 18.04.2018 № 328 у 2018
році проведено 7 засідань Комісії з розгляду питань щодо
надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи
незаконними збройними формуваннями, окупаційною
адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації
на тимчасово окупованих територіях України та/або території
Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною
діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та
членів їх сімей.

За результатами засідань Комісії, кошти у розмірі 100 тис. грн виплачено 77 
заявникам на загальну суму 7 700 тис. грн.
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1. Проведено інформаційну кампанію серед представників громадських 
об'єднань, правозахисних організацій та громадськості;

2. Надано роз'яснення та консультації громадянам, що звертаються  в інтересах 
осіб, позбавлених особистої свободи;

3. Надана допомога та сприяння у відкритті особових рахунків в банківських
установах України, а також оформленні довідок ВПО;

4. Проведено збір необхідних  для отримання бюджетних коштів документів;

5. Створено облік осіб, позбавлених особистої свободи

З метою забезпечення надання допомоги політв’язням та 
членам їх сімей, МТОТ:
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Так, згідно з Резолюцією ПАРЄ 1900 (2012) встановлено 5 критеріїв, відповідно 
яких особа, позбавлена його особистої свободи, може бути  визнана "політичним 
в’язнем":

1. якщо затримання було проведене в порушенні фундаментальних гарантій, 
встановлених в Європейській Конвенції з прав людини і її Протоколах (ЄКПЛ), 
зокрема свободи думки, совісті і релігії, свободи слова та інформації, права на 
збори та об’єднання;

2. якщо затримання було здійснене з виключно політичних мотивів не у зв’язку 
із будь-яким правопорушенням;

3. якщо, з політичних мотивів, тривалість затримання або його умови є, 
очевидно, невідповідними мірі правопорушення, в якому особа 
обвинувачується або підозрюється;

4. якщо з політичних мотивів, він або вона затримані в дискримінаційній формі в 
порівнянні з іншими особами; або

5. якщо затримання є результатом дій, які були явно несправедливими, і це, 
видається пов’язаним з політичними мотивами влади.

З огляду на відсутність в Україні законодавчого врегулювання правового 
статусу «політв’язня», основним документом, що визначає критерії для 
визнання особи «політичним в’язнем» є Резолюція ПАРЄ 1900 (2012)
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Бюджетні кошти надано 77 особам на наступних підставах

Бюджетні кошти надано 
77 особам на наступних 
підставах

1. затримання було проведене в
порушенні фундаментальних
гарантій, встановлених в ЄКПЛ,
зокрема свободи думки, совісті і
релігії, свободи слова та інформації,
права на збори та об’єднання

2. затримання було здійснене з
виключно політичних мотивів не у
зв’язку із будь-яким
правопорушенням

3. з політичних мотивів, тривалість
затримання або його умови є,
очевидно, невідповідними мірі
правопорушення, в якому особа
обвинувачується або підозрюється

4.затримання є результатом дій, які
були явно несправедливими, і це,
видається пов’язаним з
політичними мотивами влади.
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Бюджетні кошти не надано 54 особам з наступних підстав: 

відсутні відомості або документи, що 
підтверджують факт позбавлення особистої 
свободи в поточному році відповідно до 
ст.22 Бюджетного кодексу України, Наказу 
МТОТ від 10.10. 2018 № 106

не подано в повному обсязі документи або 
відомості, що підтверджують громадську або 
політичну діяльність відповідно до Наказу 
МТОТ від 10.10. 2018 № 106

документи або відомості подано 
неналежною особою відповідно до Наказу 
МТОТ від 10.10. 2018 № 106                                        

не надані документи або відомості, що 
підтверджують громадянство України особи, 
позбавленої особистої свободи відповідно 
до Наказу МТОТ від 10.10. 2018 № 106

Підстави відмови у наданні бюджетних коштів
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Проекти законів, які спрямовані на захист осіб, позбавлених 
особистої свободи з політичних мотивів:

Встановлює основні засади державної
політики у сфері визначення правового
статусу особи, яка незаконно позбавлена
волі незаконними збройними
формуваннями або правоохоронними
органами іноземної держави, заручник,
або незаконно засуджена з 20 лютого
2014 року, забезпечення її соціальних
гарантій і первинних матеріальних потреб.

Проект Закону України «Про правовий статус
і соціальні гарантії осіб, які незаконно
позбавлені волі, заручники, або засуджені на
тимчасово окупованих територіях України та
за її межами». Внесений народним
депутатом України Ю. Шухевичем та ін.
(реєстр. № 8205 від 27.03.2018)

Проект Закону України «Про визнання
політичними в’язнями осіб, позбавлених
особистої свободи з політичних мотивів за
рішенням органів влади Російської Федерації,
та надання їм державної соціальної
допомоги». Внесений на розгляд Верховної
Ради України народним депутатом України М.
Джемілєвим (реєстр. № 6700 від 13.07.2017).

Спрямований на правове визначення
політичними в'язнями осіб, позбавлених
особистої свободи за політичними
мотивами у зв'язку з їх суспільною або
політичною діяльністю на територіях, де
органи державної влади та місцевого
самоврядування України тимчасово не
здійснюють свої повноваження або на
тимчасово окупованій території.



Дякуємо за увагу!
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