
ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ СТАНОМ НА IІ ПІВРІЧЧЯ 2021 

РОКУ 

  План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 року містить 3 заходи зі строком виконання у ІI півріччі 2021 

року, закріплені за Мінреінтеграції, а саме:  

 

№ Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Індикатор 

виконання заходу 

Інформація про виконання Стан 

виконання 

76. Запровадження 

адміністративної 

процедури державної 

реєстрації фактів 

народження та смерті, 

що відбулися на 

тимчасово окупованій 

території України 

листопад 2021 року Мінреінтеграції 

Мін’юст 

МОЗ 

прийнято 

підзаконні 

нормативно-

правові акти 

Відповідний законопроект 

розробляється робочою групою 

при Комітеті Верховної Ради 

України з питань прав людини, 

деокупації та реінтеграції 

тимчасово окупованих територій 

у Донецькій, Луганській областях 

та Автономної Республіки Крим, 

міста Севастополя, національних 

меншин і міжнаціональних 

відносин. Представники 

Мінреінтеграції залучені до його 

підготовки. 

Виконується 

81. Розроблення та подання 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

законопроекту щодо 

забезпечення 

компенсації витрат на 

надання правової 

допомоги особам, які 

були позбавлені свободи 

внаслідок збройної 

агресії Російської 

грудень 2021 року Мінреінтеграції 

Мін’юст 

МЗС 

подано до 

Верховної Ради 

України 

законопроект 

27 вересня 2021 року подано 

на розгляд Верховної Ради 

України проект закону «Про 

соціальний і правовий захист осіб, 

стосовно яких встановлено факт 

позбавлення особистої свободи 

внаслідок збройної агресії проти 

України, та членів їх сімей» (№ 

6104 від 27.09.2021 р.).  

16.12.2021 цей законопроект 

Верховною Радою України був 

Виконано 



Федерації проти України 

на тимчасово окупованій 

території в Донецькій та 

Луганській областях, 

Автономній Республіці 

Крим і м. Севастополі 

прийнятий за основу в першому 

читанні  

 

82. Розроблення та подання 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

проекту нормативно-

правового акта щодо 

вдосконалення 

механізму виплати 

грошової компенсації 

постраждалим, житлові 

будинки (квартири) яких 

зруйновано внаслідок 

надзвичайної ситуації 

воєнного характеру, 

спричиненої збройною 

агресією Російської 

Федерації 

грудень 2021 року Мінреінтеграції 

Мін’юст 

МЗС 

Мінекономіки 

МОЗ 

прийнято 

постанову 

Кабінету Міністрів 

України 

Кабінетом Міністрів України 

прийнято постанову «Про 

внесення змін до Порядку 

надання та визначення розміру 

грошової допомоги постраждалим 

від надзвичайних ситуацій та 

розміру грошової компенсації 

постраждалим, житлові будинки 

(квартири) яких зруйновано 

внаслідок надзвичайної ситуації 

воєнного характеру, спричиненої 

збройною агресією Російської 

Федерації» від 09.12.2021 р. № 

1301. 

Виконано 

 

 


