
Всеукраїнський тиждень права 
 

В Конституції  України окремий розділ присвячено 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. Відповідно до 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 статті 22 Конституції України підкреслює, що за прийняття нових законів або при 
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Права будь-якої людини є універсальними  (вони належать усім людям в будь-яких ситуаціях незалежно від 

соціального становища), вродженими (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). 
Спрощено, права людини характеризуються трьома головними рисами: 

1.  Кожна влада має обмеження для своєї діяльності. 

2.  У кожної людини є своя суверенна сфера, в яку жодна влада не може втручатися. 
3.  Кожна людина може виступити проти держави або іншого індивіда з метою захисту своїх прав. 

Разом з тим важливо усвідомлювати,  що фундаментальність прав людини разом із тим не є абсолютною. В 
ліберальному дискурсі такі обмеження характеризуються висловом: “Ваші права закінчуються там, де починаються 

права інших людей”. 

В соціально-правовій практиці права можуть обмежуватися з метою захисту інших соціальних цінностей. 
Наприклад, заборона пропаганди расизму або закликів до бунту обмежують свободу слова; деякі заходи 

правоохоронних органів обмежують таємницю приватного життя, тощо. Важливо те, що таке втручання в сферу 
особистих прав не може бути свавільним й встановлюється вимогами закону. В демократичній державі умови, за 

яких права людини можуть бути обмежені, детально визначені в Конституції. Так, у статті 64 Конституції України 
визначено, що: “В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і 

свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 

24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 61, 52, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 61. 62, 63 цієї  Конституції”. 
Права людини і громадянина в Україні можуть обмежувати тільки у випадках, прямо передбачених 

Конституцією, і з метою: 
врятування життя людей та майна; 

запобігання злочинові чи його припинення; 

забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, економічного 
добробуту; 

забезпечення охорони здоров'я і моральності населення, захисту репутації або прав і свобод інших людей; 
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно. 

У жодному разі не можуть бути обмежені: 
право мати рівні з іншими конституційні права і свободи та право бути рівними перед законом; 

право громадянина України не бути позбавленим громадянства; 

право не бути вигнаним за межі України та право не бути виданим іншій державі; 
право на життя і право захищати своє життя і здоров'я,  життя  і здоров'я інших людей від протиправних 

посягань; 
право кожного на повагу до його гідності і право не бути підданим катуванню, жорстокому, нелюдському або 

такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню: право не бути підданим без власної згоди 

медичним, науковим чи іншим дослідам; 
право на свободу та особисту недоторканність; 

право не бути заарештованим або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки 
на підставах і в порядку, встановлених законом, тощо. 

Тобто фундаментальний характер прав людини означає,  що будь-яке  втручання  державної  влади  у  
реалізацію  ваших прав має бути  чітко  юридично закріпленим, відповідати положенням Конституції та бути 

обґрунтованим. 

Крім того, надзвичайно важливо розмежовувати поняття “прав людини” і “свобод людини”, які є схожими за 
своїм виникненням та кардинально різними за способом захисту та реалізації. 

Свободи людини – це сфери діяльності людини, в які держава не повинна втручатися. Вона лише окреслює 
за допомогою правових норм кордони, територію,  на  якій людина  діє  за своїм вибором  і  на власний розсуд. 

Разом з тим держава має забезпечити захист цих кордонів від втручання інших осіб. Наприклад, держава не має 

права впливати на прихильність людини  до того чи іншого віросповідання, встановлювати будь-яку релігію як 
обов'язкову – це особисті свободи людини. Проте держава може запровадити закони, що обмежують свободу 

совісті з метою забезпечення належного визнання та поваги до прав і свобод інших осіб, задоволення 
справедливих вимог моралі, суспільного порядку та безпеки. 

На відміну від поняття “свободи людини”, в “правах людини” фіксується конкретна сфера, напрям діяльності 

індивіда. При цьому держава зобов'язана забезпечити та захистити законні дії людини в зазначеній сфері. В цьому 
випадку вже не пропонується можливість вибору варіанту діяльності всередині цього права.  Цим правом можна 

скористатися, реалізувати його чи ні, оскільки право не є обов'язком.  Наприклад, українці мають право на участь 



в управлінні державою як безпосередньо, так і через голосування за своїх кандидатів  до парламенту. Але далеко 

не всі люди йдуть на виборчі дільниці для того, щоб взяти участь у голосуванні. 
Дотримання прав людини є ключовою національною ідеєю усіх демократичних країн світу. Незалежно від 

обраної формули національної ідеї, в її центрі має знаходитися людина, її інтереси, дотримання прав і свобод. 

Україна ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів в сфері прав людини – Загальну 
декларацію прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Факультативний протокол до 

нього 1966 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., Міжнародну конвенцію про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

1979 р., Конвенцію про права дитини 1989 р., Конвенцію ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. та інші, – їх дія на території нашої держави 
номінальна. 

В цілому потрібно підкреслити, що з метою забезпечення дотримання в державі прав і свобод людини і 
громадянина, потрібно, щоб на всіх рівнях влади та кожним громадянином було високо усвідомлена важливість 

дотримання прав і свобод людини. 
Беззаперечно, надзвичайно важливо, щоб нові проекти нормативно-правових актів, які вносяться до 

парламенту, а також зміни, які пропонуються внести до чинного  законодавства, в жодному разі не звужували 

зміст та обсяг існуючих прав і свобод. 
Головна функція органів державної влади та правозахисників у напрямі забезпечення прав та свобод 

людини – це забезпечення верховенства права й справедливого судочинства. В цьому процесі надзвичайну роль 
грає забезпечення прямої дії Конституції України – як головного документа держави. 

Потрібно брати краще з європейського права, при цьому не цуратися позитивних здобутків українських 

правників та напрацювань правової системи минулого. Нам є чому вчитися, але й нам є чому навчити. 
В будь якому разі  і багатонаціональне, полікультурне,  регіоналізоване українське суспільство, і недосконала 

держава приречені на пошук компромісів та консенсусу: за словами Джона Рескіна, ми маємо шукати не те, що нас 
відділяє від інших людей, а те, що у нас з ними спільного,  заради  майбутнього нашої країни. 

При цьому саме права людини мають стати (і тільки вони можуть бути) міцним фундаментом новітньої 
України – її справжньою, не видуманою національною ідеєю, – що об'єднає усіх громадян в український народ і 

соціум, в якому комфортно жити кожній людині, а громадяни пишатимуться своєю державою. 

Права людини, гарантовані Конституцією та міжнародними угодами нашої країни, мають бути реалізовані. 
Один із засобів реалізації прав людини полягає у тому, що їх можна захистити у випадку порушення. 

Реальний захист прав людини належить до найгостріших проблем української дійсності. В останні роки це 
питання є предметом серйозного наукового аналізу. Конституційне прагнення розвивати і зміцнювати 

демократичну державу неможливо реалізувати без утвердження в суспільній свідомості і соціальній практиці 

невідчужуваних прав і свобод людини, нормативного закріплення їх гарантій. Держава зобов'язана проявляти 
активність у забезпеченні прав людини, у створенні матеріальних, організаційних, соціальних, політичних та інших 

умов для найповнішого використання людиною своїх прав і свобод. 
Для забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, Конституція і законодавство 

України передбачають можливість здійснення громадянами певних дій, а також утворення системи органів 

держави, призначенням якої є допомога громадянам у реалізації і захисті їх прав. Можливості здійснення 
громадянами певних вчинків щодо захисту власних прав і свобод і система органів, які захищають і забезпечують 

ці права та свободи утворюють юридичний механізм захисту прав людини. 
Конституція України досить чітко визначає систему органів та посадових осіб різних рівнів, які повинні 

захищати права і свободи людини і громадянина. Це: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, місцеві державні адміністрації, підсистема судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів, 

Конституційний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокуратура, адвокатура, 

інші правоохоронні органи України. 
Відповідно до ст. 6 вказаного Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” (далі – Закон), до осіб, які належать до учасників бойових дій, належать, зокрема, особи, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції. Таким чином, вказані особи мають право на пільги, передбачені для учасників бойових дій. 

Перелік пільг визначений у ст. 12 Закону, а саме: 
1) безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного 

призначення за рецептами лікарів; 
2) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів); 

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості 
самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації 

вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України; 

4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених 
чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому 

приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю); 
5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими 

послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Площа 

житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на 
кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 

10,5 кв. метра на сім’ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка 
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за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри 

на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю); 
6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу 

населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення; 

7) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом 
загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення 

та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно 
від відстані та місця проживання; 

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи 

поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; 
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів; 

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова 
госпіталізація; 

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати 
незалежно від стажу роботи; 

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової 

відпустки із збереженням заробітної плати строком до двох тижнів на рік; 
13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із 

змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, 
організації; 

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та 

першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і 
городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. 

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при 
виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що 

передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та 
організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на 

квартирний облік. 

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних 
будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних 

будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після 
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України; 

16), кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та 

їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і 
садових будинків; 

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським 
автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і 

назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою; 

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного 
законодавства 

19) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах 
квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових 

робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених 
тарифів; 

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, 

громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; 
21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування 

службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами 
соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і 

розмірах, встановлених чинним законодавством; 

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих 
навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для 

одержання відповідних професій. Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені 
пунктами 4 – 6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, 

незалежно від виду житла чи форми власності на нього. Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка 
плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в 

межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), 

встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. 
Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку 

обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати. 
Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, 

що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність. 



Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який 

визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний 
бюджет України. 

Відповідно до ст. 8 Закону, час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх 

страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час 
проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за 

віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом. Час 
проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону 

України «Про оборону України», зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а 

також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. 
22 листопада 2014 року набрав чинності Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб”. 
Ще до прийняття Закону, 1 жовтня 2014 року було прийнято три постанови Кабінету Міністрів України: 

– № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг”; 

– № 509 “Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції”; 

– № 531 “Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування”. 

Відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VII від 

20 жовтня 2014 року внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без 
громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в 

Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення 
негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав 

людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Зазначені обставини вважаються 
загальновідомими і такими, що не потребують доведення, якщо інформація про них міститься в офіційних звітах 

(повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, розміщених на веб-сайтах зазначених організацій, або якщо щодо таких 

обставин уповноваженими державними органами прийнято відповідні рішення. 
Внутрішньо переміщена особа має право на: 

безпечні умови життя і здоров’я; 

достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця 
проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і 

свобод; 
створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання; 

забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами 

приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості 
комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для 

багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено; 
сприяння у переміщенні її рухомого майна; 

сприяння у поверненні на попереднє постійне місце проживання; 
забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством; 

надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я; 

влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади; 
отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування; 

проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, 
їх поновлення та анулювання за місцем перебування; 

безкоштовний проїзд для повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах 

громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення; 
отримання гуманітарної та благодійної допомоги; 

інші права, визначені Конституцією та законами України. 
Фінансове забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб за рахунок бюджетних коштів 

здійснюється відповідно до бюджетного законодавства. Заходи щодо забезпечення прийому, проїзду, розміщення 
та облаштування вимушених переселенців є видатковими зобов’язаннями України та органів місцевого 

самоврядування відповідно до їх компетенції щодо забезпечення соціальних прав і гарантій громадян України. 

З метою забезпечення будівництва та інвестування у розвиток житлової інфраструктури міст та населених 
пунктів відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом із державними 

банківськими установами, а також за наявності можливостей залучення міжнародної гуманітарної або благодійної 
допомоги формують для внутрішньо переміщених осіб регіональні довгострокові програми з пільгового 

кредитування (у тому числі - іпотечного) будівництва або придбання житла. 

У разі виділення адресної цільової благодійної або міжнародної благодійної допомоги для будівництва або 
придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території чи у районах ведення 



військових дій чи проведення антитерористичної операції такі кошти не оподатковуються прибутковим податком 

та податком на додану вартість. 
Україна вживає всіх можливих заходів, спрямованих на розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним 

захистом, зокрема відновленням усіх соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 

Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина-інвалід та інша особа, яка перебуває у складних 
життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання 

соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої 
внутрішньо переміщеної особи. 

Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території мають право на отримання матеріального 

забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду 
соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування. 

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана: 
дотримуватися  Конституції  та законів України, інших актів законодавства; 

повідомляти про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи найближчий територіальний 

підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та 
еміграції), протягом 10 днів; 

повідомляти про зміну фактичного місця проживання або про повернення до покинутого місця проживання 
протягом 10 днів; 

у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання 

довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів 
у результаті реалізації прав, передбачених цим Законом; 

один раз на шість місяців з’являтися до відповідного структурного підрозділу уповноваженого органу 
міграційної політики. 

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана виконувати інші обов’язки, визначені Конституцією та законами 
України. 

 


