
 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 5 квітня  2017 року 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі  

людьми та захисту постраждалих осіб  

(реєстр. № 6125) 

 

Розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та 

захисту постраждалих осіб» (реєстр. № 6125), поданий Кабінетом Міністром 

України, Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується внести зміни до низки законів України з 

метою удосконалення державної політики з питань протидії торгівлі людьми, 

зокрема, до: 

1) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині 

віднесення до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

делегованих повноважень щодо:  

- здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми, у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України; 

- вирішення відповідно до законодавства питань запобігання насильству 

в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків; 

2) Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в частині 



 

 

віднесення до повноважень місцевих державних адміністрацій в галузі 

соціального забезпечення та соціального захисту населення вирішення питань 

запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; 

3) Закону України «Про протидію торгівлі людьми» в частині: 

- віднесення до закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі 

людьми, центрів соціально-психологічної допомоги; 

- уточнення терміну «торгівля людьми», шляхом розширення мети (з 

метою примусової праці або надання примусових послуг, рабства, 

перебування у підневільному стані, проведення дослідів над особою без її 

згоди або вилучення органів шляхом загрози силою або застосування сили чи 

інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою 

або уразливістю положення, підкупу у вигляді платежів або вигод для 

одержання згоди особи, яка контролює іншу особу, при цьому згода особи не 

береться до уваги);  

- доповнення основних принципів протидії торгівлі людьми, зокрема, 

визначивши, що у разі, коли особами, які постраждали від торгівлі людьми або 

стали свідком торгівлі людьми, є особи з інвалідністю, усі дії, що 

здійснюються щодо них, базуються на принципах, зазначених у Конвенції про 

права осіб з інвалідністю; 

- віднесення органів місцевого самоврядування до суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

- розширення повноважень центральних органів виконавчої влади у 

сфері протидії торгівлі людьми (здійснення заходів щодо убезпечення жінок, 

дівчат, чоловіків і хлопців з інвалідністю від сексуального насильства та 

експлуатації); 

- визначення процедури надання недієздатній особі статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми, а також механізму надання допомоги 

недієздатним особам та особам, які виявляють ознаки неусвідомлення 

значення своїх дій та нездатності керувати ними, які постраждали від торгівлі 

людьми; 

- надання особам, які постраждали від торгівлі людьми, права на  

безоплатну вторинну правову допомогу у порядку, встановленому Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу»; 

- заборони прийняття рішень про примусове видворення та реадмісію з 

України іноземців та осіб без громадянства, які звернулися для встановлення 

статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (до завершення процедури 

встановлення зазначеного статусу), а також визнаних такими, що постраждали 

від торгівлі людьми; 

4) Закону України «Про зайнятість населення» в частині надання права на 

зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України, 

іноземцям та особам без громадянства, які звернулися за встановленням 

статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та яким встановлено 

такий статус; 



 

 

5) Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» в частині визначення підстав для перебування на території 

України іноземців та осіб без громадянства, визнаних особами, які 

постраждали від торгівлі людьми (на підставі довідки про встановлення 

відповідного статусу); 

6) Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» в частині доповнення переліку документів, якими 

визначаються відомості про місце проживання (довідка про встановлення 

статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми) та про місце перебування 

(довідка про звернення іноземця або особи без громадянства щодо 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми). 

Під час обговорення законопроекту, представник Національної поліції 

України акцентував увагу на необхідності доопрацювання законопроекту в 

частині визначення документів, необхідних для набуття права законного 

перебування на території України іноземцем або особою без громадянства. 

Так, законопроектом передбачено, що законне перебування на території 

України іноземцем або особою без громадянства здійснюється на підставі 

довідки про звернення для отримання статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми на території України. Проте, на думку Національної поліції 

України, наслідком цього може бути виникнення нової схеми незаконної 

легалізації в нашій державі іноземців та осіб без громадянства. Аналіз фактів 

затримань нелегальних мігрантів свідчить, що вони в переважній більшості 

використовують Україну для транзиту до Західної Європи. З огляду на це, 

запропоновано внести зміни до частини четвертої статті 14 Закону України 

«Про протидію торгівлі людьми» та передбачити, що іноземці та особи без 

громадянства, до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми, за рішенням суду повинні утримуватися у 

пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які 

незаконно перебувають в Україні). 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії 

торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб» (реєстр. № 6125), поданий 

Кабінетом Міністром України, за результатами розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики і правосуддя, визначеного головним з опрацювання 

законопроекту.  

 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  


