
 

 

 

Тема 4.1. Правовий статутс людини і громадянина   

 

Практичне заняття 1  

 

Тема заняття: Реалізація системи конституційних прав і свобод людини і 

громадянина в Україні  

 

Мета заняття: засвоїти систему конституцйних прав, свобод людини і 

громадянина в Україні; порядок та способи їх реалізації; міжнародні стандарти прав і 

свобод людини. 

Студенти повинні:  

Знати: класифікацію конституційних прав, свобод людини і громадянина; 

сучасну концепцію прав людини; особливості реалізації прав і свобод людиною і 

громадянами України; роль держави в забезпеченні механізму захисту прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

Уміти: вирішувати практичні ситуації щодо реалізації конституційних прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; визначати форми такого захисту. 

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України.  

2. Закони України: 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22.09.11. 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» від 15.04.14. 

«Про звернення громадян» від 02.10.96. 

«Про громадські обєднання » від 22.03.12. 

 "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"від 11.12.03. 

3. Загальна декларація прав людини і громадянина (1948 р.) 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Визначте систему конституційних прав і свобод громадян України.  

2. Які законодавчі акти визначають і регулюють права і свободи людини і 

громадянина?  

3. Які форми захисту прав і свобод людини  в Україні вам відомі? 

4. Повноваження державних  органів щодо захисту прав людини в Україні. 

5. Визначте, як ви розумієте поняття «повага до честі, гідості» людини? 

6. Чим відрізняються права громадян України від прав іноземців, які 

проживають в Україні? 

 

 



Вирішення ситуаційних завдань 

 

Методичні рекомендації 

  Для вирішення ситуаційних завдань необхідно ознайомитися з Розділом II Конституції 

України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», Законом України «Про 

громадянство», Загальною Декларацією прав людини і громадянина (1948р.) Також слід 

розмежовувати поняття "права і свободи людини» і "права і свободи громадян України". Під 

основними правами слід розуміти права, які містяться в конституції держави і міжнародно-правових актах 

з прав людини. Основні права є суб'єктивними, тобто вони належать особі як учаснику суспільного 

життя і залежать від неї, принаймні в частині їх використання. Юридичне розмежування між правом 

(суб'єктивним) і свободою провести складно. Суб'єктивним правом є міра можливої поведінки суб'єкта. 

Це ж визначення можна застосувати і до поняття «свобода». 

 Конституція України має окремий розділ, присвячений правам і свободам людини і 

громадянина. Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Згідно статті 22 Основного 

Закону держави права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є 

вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Частина 3 ст. 

22 Конституції України підкреслює, що за прийняття нових законів або внесенні змін до чинних 

законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Права будь-якої людини є універсальними (тобто, вони належать усім людям в будь-яких 

ситуаціях незалежно від соціального становища), вродженими (тобто, вони вже належать кожній 

людині лише за фактом народження) і невід’ємними (це означає неможливість позбавити індивіда 

цих прав чи неможливість його добровільної відмови від цих прав). 

Ст. 55 Конституції України, яка надає право громадянам звертатися до міжнародних 

механізмів захисту прав людини, має на увазі винятково міждержавну частину механізму.  

Европейська система захисту прав людини найрозгалуженіша і найдієздатніша. Система діє в 

рамках Ради Европи, членом якої Україна є від 1995 року. Европейський правозахисний механізм 

заснований на низці договорів, основним серед них є Европейська конвенція захисту прав людини й 

основних свобод. Крім неї, у рамках Ради Европи розроблені Европейська соціальна хартія, 

Европейська конвенція прав меншостей, Европейська конвенція прав дитини, Европейська конвенція 

запобігання катуванням. 

Головний европейський правозахисний орган – Европейський суд прав людини – має одну  

перевагу перед більшістю сучасних правозахисних організацій – його рішення обов’язкові для 

держав, що приєдналися до Конвенції захисту прав і свобод. У результаті, рішення Суду впливають 

на формування не тільки европейських, але і світових стандартів прав людини, і навіть на відповідну 

законодавчу практику багатьох цивілізованих держав. 

 

Ситуація № 1 
У зв’язку з ліквідацією підприємства гр. Назаренко А.В. була звільнена з посади бухгалтера. 

Вона звернулася до міського центру зайнятості щодо постановки її на облік як «безробітної особи» і 

призначення державної соціальної допомоги по безробіттю. Але їй було відмовлено в постановці на 

облік, пояснюючи це тим, що вона майже досягла пенсійного віку (59 років) і скоро набуде статусу 

«пенсіонера» і буде отримувати пенсію. 

Гр. Назаренко А.В. звернулася до юридичної консультації за правовою допомогою. 

Вам необхідно проаналізувати ситуацію і надати відповідь. 

1. Що передбачають соціально гарантії громадянина в Україні і якими нормативними 

актами вони визначені? 

2. Чи законним є рішення Центру зайнятості? Якщо ні, то який механізми захисту 

визначено  міжнародним і національним законодавством в даній ситуації ? 
3. Яке рішення на вашу думку має прийняти суд?   

 

Ситуація № 2 



Отримавши розлучення зі своїм чоловіком, мешканка м. Харків гр.Пономаренко А.Г. 

вирішила виїхати разом із сином на постійне місце проживання до Франції, де їй було запропоновано 

роботу за фахом, із значно більшою заробітною платою, ніж в Україні. При оформленні документів 

на виїзд із України їй було повідомлено, що без згоди органів внутрішніх справ вона не може виїхати 

за межі України.  

Гр. Пономаренко А.Г. звернулася до суду з позовом до Міністерства внутрішніх справ. Свої 

позовні вимоги вона мотивувала незаконними діями з боку посадових осіб МВС.  

Вам необхідно проаналізувати ситуацію і надати відповідь. 

1. Що являє собою механізм реалізації основних прав і свобод людини і  громадянина України? 

І які саме права гр. Пономаренко А,Г., на вашу думку були порушені?  

2. Яке рішення має прийняти  суд? Наявність яких конституційних гарантій повинен 

врахувати суд при винесенні рішення? 

 3. Яка ще форма захисту прав та інтересів громадян, окрім судової, визначена 

законодавством, і як можливо її реалізувати?   

 

Ситуація № 3 
 Громадянин України Ткаченко О.Д. та громадянин Німеччини Захаров Н.Т., які мешкають у 

м. Харків вирішили створити громадське об’єднання, метою діяльності якого буде патріотичне 

виховання молоді. Вони звернулися до відповідної установи з метою проведення державної 

реєстрації громадського об’єднання. Але їм було відмовлено в проведенні даної процедури у зв’язку 

з тим, що гр. Захаров Н.Т. є громадянином іншої держави. 

 Також, їх повідомили, що у м. Харків існує велика кількість громадських об’єднань, які 

здійснюють подібну діяльність, а тому не має необхідності реєструвати ще одне  громадське 

об’єднання. 

Вам необхідно проаналізувати ситуацію і надати відповідь.. 

1.Чи законною є відмова у реєстрації  громадського об’єднання? Якщо так, то які 

конституційні  принципи були порушені в даній ситуації? 

2. Який механізм  захисту прав людини і громадянина можливо реалізувати  в даній стуації? 

 

Ситуація № 4 
Працівники приватного підприємства «Воля» ініціювали і провели страйк біля офісу 

підприємства з 8.00 до 9.00 у зв’язку із затриманням виплати заробітної плати протягом 6 місяців.  

Директор підприємства викликав наряд поліції і пояснив їм, що учасники страйку порушують 

громадський порядок.  

Наступного дня директор ПП «Воля» видав наказ «про звільнення» всіх працівників, які брали 

участь у страйку. 

Вам необхідно проаналізувати ситуацію і надати обґрунтовану відповідь.. 

1.Чи законними є дії працівників підприємства?  

2. Які конституційні  принципи були порушені в даній ситуації? 

3. Чи законними є дії директора підприємства? 

4. Який механізм захисту прав  працівників визначено законодавством, згідно умов ситуації? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 
 

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними. 

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є 

вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження 

змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 

порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому 

забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. 

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній 

підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, 

встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, 

включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

{Офіційне тлумачення положення статті 24 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-рп/2012 

від 12.04.2012} 

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити 

громадянство. 

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. 

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. 

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних 

підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і 

громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними 

договорами України. 

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому 

законом. 

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. 

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. 

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від 

протиправних посягань. 

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. 

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 

його гідність, поводженню чи покаранню. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#n2


Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим 

дослідам. 

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. 

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим 

рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. 

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те 

законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, 

обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа 

негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено 

вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. 

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви 

арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати 

себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника. 

{Частина четверта статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1401-VIII від 

02.06.2016} 

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. 

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи 

затриманого. 

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. 

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду 

чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. 

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 

переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений 

законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і 

обшуку. 

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених 

законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, 

якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. 

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 

передбачених Конституцією України. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 32 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 

про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 32 див. в  Рішенні Конституційного 

Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою 

захищеною законом таємницею. 

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і 

членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування 

матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням 

такої недостовірної інформації. 
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Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 

свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за 

винятком обмежень, які встановлюються законом. 

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. 

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань. 

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, 

письмово або в інший спосіб - на свій вибір. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 

для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 34 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи 

колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. 

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського 

порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.  

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна 

релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. 

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від 

виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку 

суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене 

альтернативною (невійськовою) службою. 

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та 

громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 

економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених 

законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або 

захисту прав і свобод інших людей. 

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть 

участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження 

щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами 

України. 

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і 

соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що 

об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. 

Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі 

професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках 

встановлюються виключно цією Конституцією і законами України. 

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у 

правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. 

Усі об'єднання громадян рівні перед законом. 
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Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі 

або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її 

безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, 

забороняються. 

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. 

Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах 

виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових 

формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних 

установах і організаціях. 

Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку. 

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 38 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 7-рп/99 від 06.07.99} 

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в 

органах місцевого самоврядування. 

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, 

походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи 

органи місцевого самоврядування. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 4-рп/2001 від 19.04.2001} 

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і 

лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням 

чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 

службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 

встановлений законом строк. 

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. 

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та 

комунальної власності відповідно до закону. 

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є 

непорушним. 

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як 

виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за 

умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з 

наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи 

надзвичайного стану. 

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та 

порядку, встановлених законом. 
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Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, 

інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.  

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. 

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування обмежується законом. 

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються 

зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та 

недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом. 

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх 

видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. 

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 

яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-

технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова 

або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за 

вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. 

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 

визначеної законом. 

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах 

забороняється. 

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. 

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. 

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів. 

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності 

забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.  

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. 

Заборона страйку можлива лише на підставі закону. 

Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок. 

Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної 

відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, 

скороченої тривалості роботи у нічний час. 

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної 

щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються 

законом. 

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх 

у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 

страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел 

соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для 

догляду за непрацездатними. 



Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин 

матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. 

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами 

місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. 

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням 

суду. 

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає 

достатнє харчування, одяг, житло. 

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. 

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 

медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. 

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслугов 

 

 

Закон «Про громадські об’єднання»  
Стаття 1. Поняття громадського об'єднання 

1. Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 

приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 

економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 

2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська 

організація або громадська спілка. 

3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) 

якого є фізичні особи. 

4. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи 

приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні 

особи. 

5. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без 

такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким 

товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. 

{Частину шосту статті 1 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014} 

Стаття 2. Сфера дії Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, 

діяльності та припинення громадських об'єднань в Україні. 

2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, 

діяльності та припинення: 

1) політичних партій; 

2) релігійних організацій; 

3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; 

4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань; 
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5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування; 

6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на підставі 

інших законів. 

3. Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та 

припинення окремих видів громадських об'єднань можуть визначатися іншими законами. 

4. Неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (далі - іноземні 

неурядові організації) діють на території України відповідно до цього та інших законів України, 

міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань 

1. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах: 

1) добровільності; 

2) самоврядності; 

3) вільного вибору території діяльності; 

4) рівності перед законом; 

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); 

6) прозорості, відкритості та публічності. 

2. Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у громадському 

об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об'єднання або припиненні членства (участі) 

в ньому. 

3. Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об'єднання самостійно 

здійснювати управління діяльністю громадського об'єднання відповідно до його мети (цілей), 

визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність 

громадського об'єднання, крім випадків, визначених законом. 

{Зміни до частини третьої статті 3 див. в Законі № 5026-VI від 22.06.2012} 

4. Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських об'єднань самостійно 

визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом. 

5. Рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх правах та 

обов'язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-правової форми, виду та/або статусу 

такого об'єднання. 

6. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання не 

мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. 

Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами 

(учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) 

громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні 

заходи). 

Для громадських об’єднань, які мають статус організації колективного управління відповідно 

до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 

авторського права і (або) суміжних прав", відсутність майнового інтересу їхніх членів передбачає 

здійснення виплат на користь членів (правовласників) після розподілу організацією колективного 

управління доходу від прав. 

{Частину шосту статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2415-VIII від 

15.05.2018} 
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7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об'єднання 

мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським 

об'єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання забезпечувати 

такий доступ. Публічність означає, що громадські об'єднання інформують громадськість про свої 

мету (цілі) та діяльність. 

Стаття 4. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань 

1. Утворення і діяльність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на 

ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 

суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної 

влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, забороняються. 

{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014- 

втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 767-VII від 23.02.2014, № 317-VIII від 09.04.2015} 

2. Громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань. 

3. Інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на утворення і діяльність 

громадських об'єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної 

безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших 

людей. 

4. Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, 

передбачених законом. 

Стаття 5. Гарантії права на свободу об'єднання 

1. Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське об'єднання. Належність чи 

неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод 

особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг. 

2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у 

громадському об’єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів громадського 

об’єднання. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не 

потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена громадського 

об’єднання на будь-яких виборних посадах у громадському об’єднанні. 

Дія абзацу першого цієї частини не поширюється на членів громадського об’єднання, обраних на 

посади керівника громадського об’єднання чи заступника такого керівника. Членство в 

громадському об’єднанні зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання 

нового керівника чи його заступника. 

{Частину другу статті 5 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1666-VIII від 

06.10.2016} 

{Частина друга статті 5 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015} 

3. Вимога про зазначення відомостей щодо членства (участі) особи у громадському об'єднанні, 

якщо така вимога не пов'язана з реалізацією особою своїх прав як особи, яка має право представляти 

громадське об'єднання, або члена (учасника) громадського об'єднання, не допускається, крім 

випадків, визначених законом. 

 
Стаття 6. Спільна реалізація громадськими об'єднаннями своєї мети (цілей) 
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1. Громадські об'єднання мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між 

собою на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення 

відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом. 

2. Громадські об'єднання можуть здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими 

організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та 

міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 7. Засновники громадського об'єднання 

1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та 

дитячої громадської організації - 14 років. 

2. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому 

числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не 

можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх 

припинення або які перебувають у процесі припинення. 

3. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи. 

4. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним 

засновником яких є одна і та сама особа. 

5. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо 

засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі 

здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.  

6. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною. 

7. Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації 

громадського об’єднання в установленому законом порядку. 

{Частина сьома статті 7 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015} 

Примітка. Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та опосередковане, 

самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) 

капіталу або голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від 

формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. 

Стаття 8. Члени (учасники) громадського об'єднання 

1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути 

особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. Вік членів 

молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом. 

2. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у 

тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років 

та не визнані судом недієздатними. 

Стаття 9. Утворення та реєстрація громадського об’єднання 

{Назва статті 9 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015} 

1. Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та 

оформлюється протоколом. 

2. Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про: 

1) дату та місце проведення установчих зборів; 

2) осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті); 

3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності; 
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4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування 

громадського об'єднання; 

5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання; 

6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання 

відповідно до затвердженого статуту; 

7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у 

правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без 

додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), - для 

громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо 

утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання; 

8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для 

здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі 

статусом юридичної особи. 

3. Юридична особа приватного права бере участь в утворенні громадської спілки через свого 

керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій 

щодо утворення громадської спілки. 

4. У разі утворення громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу 

юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 частини другої цієї статті, приймаються, 

якщо наявність статуту та/або утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про 

утворення такого об'єднання. 

5. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих 

зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності громадського об'єднання. 

6. Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського 

об'єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення 

реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, за 

наявності її особистої згоди. 

7. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів. 

8. Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи 

або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", 

протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. 

У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 

60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним. 

{Частина восьма статті 9 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015} 

9. Дії від імені незареєстрованого громадського об’єднання, крім дій, пов’язаних з реєстрацією 

такого об’єднання, забороняються. 

{Частина дев'ята статті 9 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015} 

10. Вимоги цієї статті застосовуються також щодо рішень стосовно створення нового 

громадського об'єднання, які приймаються у зв'язку з реорганізацією громадського об'єднання. 

11. Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, 

які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості: 

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та 

осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про 

особу засвідчуються її особистим підписом; 
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2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, 

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані 

засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах. 

12. Громадське об’єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об’єднання, 

зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої 

представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання протягом 60 

днів з дня прийняття відповідного рішення. 

{Статтю 9 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015} 

13. Для отримання статусу юридичної особи громадське об’єднання, що здійснює діяльність без 

статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення 

процедури реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм 

 

Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України» від 15.04.14 

Стаття 6. Забезпечення права громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, на 

отримання документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус 

{Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1706-VII від 20.10.2014} 

{Частину першу статті 6 виключено на підставі Закону № 1706-VII від 20.10.2014} 

2. Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, здійснює 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та 

еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 

осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, у порядку, передбаченому 

Кабінетом Міністрів України. 

3. Для внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце 

перебування громадян, зазначених у частині другій цієї статті, може використовуватися інформація з 

Державного реєстру виборців. 

{Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1706-VII від 20.10.2014} 

4. За зверненням громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або 

переселилися з неї, за місцем їх перебування оформляються і видаються органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів, довідки, що підтверджують місце їх перебування. 

Такі довідки видаються громадянам у день звернення на підставі паспорта громадянина України чи 

іншого документа, до якого згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні" вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, та письмової 

заяви, в якій зазначається адреса, за якою громадянину може бути вручена офіційна кореспонденція. 

При цьому відомості (відмітка) про місце перебування такої особи не вносяться до її паспорта. 

Зразок та порядок видачі довідки, що підтверджує місце перебування, зразок письмової заяви, 

яка подається громадянином для одержання довідки, затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері міграції (імміграції та 

еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 

осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.  

{Статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1635-VII від 12.08.2014} 
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Стаття 7. Забезпечення реалізації прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, 

на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

соціальні послуги, освіту 

{Назва статті 7 в редакції Закону № 1237-VII від 06.05.2014; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 1706-VII від 20.10.2014, № 1038-VIII від 17.03.2016} 

1. Для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, реалізація прав на 

зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на надання соціальних послуг 

здійснюється відповідно до законодавства України. 

{Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1706-VII від 20.10.2014} 

2. Виплата пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території і не 

отримують пенсій та інших соціальних виплат від уповноважених органів Російської Федерації, 

здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

3. Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші громадяни 

України, які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають на тимчасово окупованій 

території, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України. 

{Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2581-VIII від 02.10.2018} 

4. Бездомні особи, які перебувають на тимчасово окупованій території, мають  

 

 Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні"від 11.12.03 

Стаття 12. Обмеження свободи пересування 

Свободу пересування відповідно до закону може бути обмежено: 

у прикордонній смузі; 

на територіях військових об’єктів; 

у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом; 

на приватних земельних ділянках; 

на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний стан; 

на окремих територіях і в населених пунктах, де у разі небезпеки поширення інфекційних 

захворювань і отруєнь людей введені особливі умови і режим проживання населення та 

господарської діяльності; 

на тимчасово окупованих територіях. 

{Частину першу статті 12 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 1207-VII від 

15.04.2014} 

Свобода пересування обмежується щодо: 

осіб, до яких відповідно до процесуального законодавства застосовано запобіжні заходи, 

пов’язані з обмеженням або позбавленням волі; 

осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі; 

осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, яким заборонено виїжджати за межі 

України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; 
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{Частину другу статті 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1492-VIII від 

07.09.2016} 

осіб, які згідно із законодавством перебувають під адміністративним наглядом; 

осіб, які згідно із законодавством про інфекційні захворювання та психіатричну допомогу 

підлягають примусовій госпіталізації та лікуванню; 

осіб, які звернулися за наданням їм статусу біженця чи додаткового захисту і стосовно яких 

прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або 

особою, яка потребує додаткового захисту; 

{Абзац частини другої статті 12 в редакції Закону № 5088-VI від 05.07.2012} 

іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території 

України; 

осіб, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил України та інших, утворених 

відповідно до законів України, військових формувань; 

іноземців, які перебувають у складі військових іноземних підрозділів і які мають статус 

військового. 

Свобода пересування може бути обмежена і в інших випадках, передбачених законом. 

Стаття 13. Обмеження вільного вибору місця проживання 

Вільний вибір місця проживання обмежується в адміністративно-територіальних одиницях, які 

знаходяться: 

у прикордонній смузі; 

на територіях військових об’єктів; 

у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом; 

на території, де у разі небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей введені 

особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності; 

на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний стан; 

на тимчасово окупованих територіях. 

{Частину першу статті 13 доповнено абзацом згідно із Законом № 1207-VII від 15.04.2014} 

Вільний вибір місця проживання обмежується щодо: 

осіб, які не досягли 14-річного віку; 

{Абзац другий частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5088-VI від 

05.07.2012} 

осіб, до яких згідно із процесуальним законодавством застосовано запобіжні заходи, пов’язані з 

обмеженням або позбавленням волі; 

осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі; 

осіб, які згідно із законодавством перебувають під адміністративним наглядом; 

осіб, які згідно із законодавством про інфекційні захворювання та психіатричну допомогу 

підлягають примусовій госпіталізації та лікуванню; 

іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території 

України. 
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Стаття 14. Оскарження рішень з питань свободи пересування, вільного вибору місця 

проживання, реєстрації місця проживання чи місця перебування особи, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, посадових і службових осіб 

Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових та службових осіб з питань 

свободи пересування, вільного вибору місця проживання, реєстрації місця проживання чи місця 

перебування особи можуть бути оскаржені в установленому законом порядку. 

Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону 

Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом. 

Стаття 16. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Місце проживання особи, яке на день набрання чинності цим Законом підтверджувалося 

пропискою або було відповідно зареєстроване, вважається зареєстрованим. 

Якщо особою була подана заява про зміну місця проживання до набрання чинності цим Законом, 

реєстрація місця проживання здійснюється за правилами, які діяли на момент прийняття цього 

Закону. 

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: 

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення 

законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів органів 

виконавчої влади. 

Президент України Л.КУЧМА 

м. Київ  

11 грудня 2003 року  

№ 1382-IV 

 

 

 

 
 
 
  Всеобщая декларация прав человека  
                          (рос/укр) (*)  
  
 
         Принята и провозглашена в резолюции 217 A (III)  
          Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года  
 
                            Преамбула  
 
     Принимая во  внимание,  что признание достоинства,  присущего  
всем членам человеческой семьи,  и равных и неотъемлемых  прав  их  
является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и  
 
     принимая во внимание,  что пренебрежение и презрение к правам  
человека привели к варварским  актам,  которые  возмущают  совесть  



человечества,  и  что  создание такого мира,  в котором люди будут  
иметь свободу слова и убеждений  и  будут  свободны  от  страха  и  
нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и  
 
     принимая во  внимание,  что необходимо,  чтобы права человека  
охранялись властью закона в целях обеспечения того,  чтобы человек  
не  был  вынужден  прибегать,  в  качестве последнего средства,  к  
восстанию против тирании и угнетения; и  
 
     принимая во внимание,  что необходимо содействовать  развитию  
дружественных отношений между народами; и  
 
     принимая во   внимание,   что   народы   Объединенных   Наций  
подтвердили в Уставе (  995_010  )  свою  веру  в  основные  права  
человека,  в  достоинство  и  ценность  человеческой  личности и в  
равноправие мужчин и женщин  и  решили  содействовать  социальному  
прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и  
 
     принимая во   внимание,   что   государства-члены   обязались  
содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций,  
всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод; и  
 
     принимая во  внимание,  что всеобщее понимание характера этих  
прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого  
обязательства;  
 
     Генеральная Ассамблея  
 
     провозглашает настоящую  всеобщую  Декларацию прав человека в  
качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы  
и  все  государства  с  тем,  чтобы  каждый человек и каждый орган  
общества,  постоянно имея в виду настоящую Декларацию,  стремились  
путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и  
свобод  и  обеспечению,   путем   национальных   и   международных  
прогрессивных  мероприятий,  всеобщего  и эффективного признания и  
осуществления  их  как   среди   народов   государств   -   членов  
Организации,  так  и среди народов территорий,  находящихся под их  
юрисдикцией.  
 
                             Статья 1  
 
     Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и  
правах.  Они  наделены  разумом  и  совестью  и должны поступать в  
отношении друг друга в духе братства.  
 
                             Статья 2  
 
     Каждый человек  должен  обладать  всеми   правами   и   всеми  
свободами,  провозглашенными настоящей Декларацией,  без какого бы  
то ни было различия,  как-то в отношении расы,  цвета кожи,  пола,  



языка, религии, политических или иных убеждений, национального или  
социального происхождения,  имущественного,  сословного или  иного  
положения.  
 
     Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе  
политического,  правового или международного  статуса  страны  или  
территории,  к  которой  человек принадлежит,  независимо от того,  
является    ли    эта    территория    независимой,    подопечной,  
несамоуправляющейся   или  как-либо  иначе  ограниченной  в  своем  
суверенитете.  
 
                             Статья 3  
 
     Каждый человек имеет право на  жизнь,  свободу  и  на  личную  
неприкосновенность.  
 
                             Статья 4  
 
     Никто не  должен  содержаться  в  рабстве  или в подневольном  
состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.  
 
                             Статья 5  
 
     Никто не   должен   подвергаться   пыткам    или    жестоким,  
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.  
 
                             Статья 6  
 
     Каждый человек,  где  бы  он  ни  находился,  имеет  право на  
признание его правосубъектности.  
 
                             Статья 7  
 
     Все люди равны перед  законом  и  имеют  право,  без  всякого  
различия,  на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную  
защиту от какой бы то ни было дискриминации,  нарушающей настоящую  
Декларацию,  и  от  какого бы то ни было подстрекательства к такой  
дискриминации.  
 
                             Статья 8  
 
     Каждый человек имеет право на  эффективное  восстановление  в  
правах  компетентными национальными судами в случаях нарушения его  
основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.  
 
                             Статья 9  
 
     Никто не  может   быть   подвергнут   произвольному   аресту,  
задержанию или изгнанию.  
 



                            Статья 10  
 
     Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для  
установления   обоснованности   предъявленного   ему    уголовного  
обвинения,  имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы  
его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением  всех  требований  
справедливости независимым и беспристрастным судом.  
 
                            Статья 11  
 
     1. Каждый  человек,  обвиняемый  в  совершении  преступления,  
имеет право считаться невиновным до тех пор,  пока его  виновность  
не  будет  установлена  законным порядком путем гласного судебного  
разбирательства,  при котором ему обеспечиваются  все  возможности  
для защиты.  
 
     2. Никто  не  может быть осужден за преступление на основании  
совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время  
их  совершения  не составляли преступления по национальным законам  
или по международному праву.  Не может также налагаться  наказание  
более тяжкое,  нежели то, которое могло быть применено в то время,  
когда преступление было совершено.  
 
                            Статья 12  
 
     Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его  
личную   и   семейную   жизнь,   произвольным  посягательствам  на  
неприкосновенность его жилища,  тайну его корреспонденции  или  на  
его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона  
от такого вмешательства или таких посягательств.  
 
                            Статья 13  
 
     1. Каждый  человек  имеет  право  свободно  передвигаться   и  
выбирать себе местожительство в пределах каждого государства.  
 
     2. Каждый человек имеет право покидать любую страну,  включая  
свою собственную, и возвращаться в свою страну.  
 
                            Статья 14  
 
     1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования  
в других странах и пользоваться этим убежищем.  
 
     2. Это   право   не   может   быть   использовано   в  случае  
преследования,  в  действительности  основанного   на   совершении  
неполитического преступления,  или деяния, противоречащего целям и  
принципам Организации Объединенных Наций.  
 



                            Статья 15  
 
     1. Каждый человек имеет право на гражданство.  
 
     2. Никто не может быть произвольно лишен  своего  гражданства  
или права изменить свое гражданство.  
 
                            Статья 16  
 
     1. Мужчины и женщины,  достигшие совершеннолетия, имеют право  
без  всяких  ограничений  по  признаку  расы,  национальности  или  
религии  вступать  в  брак  и  основывать  семью.  Они  пользуются  
одинаковыми правами  в  отношении  вступления  в  брак,  во  время  
состояния в браке и во время его расторжения.  
 
     2. Брак  может  быть  заключен  только при свободном и полном  
согласии обеих вступающих в брак сторон.  
 
     3. Семья является естественной и основной ячейкой общества  и  
имеет право на защиту со стороны общества и государства.  
 
                            Статья 17  
 
     1. Каждый   человек   имеет   право  владеть  имуществом  как  
единолично, так и совместно с другими.  
 
     2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.  
 
                            Статья 18  
 
     Каждый человек  имеет  право  на  свободу  мысли,  совести  и  
религии;  это  право  включает  свободу  менять  свою  религию или  
убеждения и свободу исповедовать свою религию  или  убеждения  как  
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком  
в учении,  богослужении  и  выполнении  религиозных  и  ритуальных  
порядков.  
 
                            Статья 19  
 
     Каждый человек   имеет   право  на  свободу  убеждений  и  на  
свободное   выражение   их;    это    право    включает    свободу  
беспрепятственно  придерживаться своих убеждений и свободу искать,  
получать и распространять информацию и идеи  любыми  средствами  и  
независимо от государственных границ.  
 
                            Статья 20  
 
     1. Каждый  человек  имеет  право на свободу мирных собраний и  
ассоциаций.  
 



     2. Никто не  может  быть  принуждаем  вступать  в  какую-либо  
ассоциацию.  
 
                            Статья 21  
 
     1. Каждый  человек имеет право принимать участие в управлении  
своей  страной  непосредственно  или  через  посредство   свободно  
избранных представителей.  
 
     2. Каждый    человек    имеет   право   равного   доступа   к  
государственной службе в своей стране.  
 
     3. Воля народа должна быть основой власти правительства;  эта  
воля   должна   находить   себе   выражение   в   периодических  и  
нефальсифицированных  выборах,  которые  должны  проводиться   при  
всеобщем  и равном избирательном праве,  путем тайного голосования  
или  же  посредством  других  равнозначных  форм,   обеспечивающих  
свободу голосования.  
 
                            Статья 22  
 
     Каждый человек,  как член общества, имеет право на социальное  
обеспечение и на осуществление  необходимых  для  поддержания  его  
достоинства   и  для  свободного  развития  его  личности  прав  в  
экономической,  социальной и культурной областях через  посредство  
национальных   усилий   и   международного   сотрудничества   и  в  
соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.  
 
                            Статья 23  
 
     1. Каждый человек имеет право на  труд,  на  свободный  выбор  
работы,  на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту  
от безработицы.  
 
     2. Каждый человек,  без какой-либо дискриминации, имеет право  
на равную оплату за равный труд.  
 
     3. Каждый   работающий   имеет   право   на   справедливое  и  
удовлетворительное   вознаграждение,   обеспечивающее    достойное  
человека существование  для него самого и его семьи и дополняемое,  
при необходимости, другими средствами социального обеспечения.  
 
     4. Каждый  человек  имеет  право  создавать  профессиональные  
союзы   и  входить  в  профессиональные  союзы  для  защиты  своих  
интересов.  
 
                            Статья 24  
 
     Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на  
разумное  ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический  



отпуск.  
 
                            Статья 25  
 
     1. Каждый человек имеет право  на  такой  жизненный  уровень,  
включая  пищу,  одежду,  жилище,  медицинский  уход  и необходимое  
социальное  обслуживание,  который   необходим   для   поддержания  
здоровья  и  благосостояния  его  самого  и его семьи,  и право на  
обеспечение  на   случай   безработицы,   болезни,   инвалидности,  
вдовства,  наступления  старости или иного случая утраты средств к  
существованию по не зависящим от него обстоятельствам.  
 
     2. Материнство и младенчество дают право на особое  попечение  
и  помощь.  Все  дети,  родившиеся  в браке или вне брака,  должны  
пользоваться одинаковой социальной защитой.  
 


