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АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

(Адміністрація Держприкордонслужби)
вул. Володимирська, 26, Київ, 01601, тел./факс: (044) 239-84-80, тел. (044) 235-11-00

E-mail: xxxxx@xxxx.xxx.xx, сайт: www.dpsu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00034039

Благодійна організація «Благодійний фонд 

«Право на владу»

foi+request-90965-144axxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.ua

Адміністрацією Держприкордонслужби в межах компетенції розглянуто 

ваш запит від 12.08.2021 про надання публічної інформації стосовно деяких 

питань щодо умов перетину громадянами України, іноземцями та особами без 
громадянства лінії розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду на 

території Донецької та Луганської областей.

За результатами розгляду повідомляємо про таке.
Відповідно до статті 1 Положення про Міністерство соціальної політики 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2015 року № 423, Міністерство соціальної політики України 

(далі – Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який 

забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 

протидії торгівлі людьми.
Адміністрація Держприкордонслужби є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у 

сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її 
виключній (морській) економічній зоні.

Державні політики у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків, запобігання та протидії торгівлі людьми у Державній прикордонній 

службі України реалізуються шляхом виконання в межах компетенції 
наступних нормативно-правових актів:

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків»;

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні»;
Закону України «Про протидію торгівлі людьми» від 20 вересня 2011 року 

№ 3739-VI;

Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 2030 року»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019
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постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року 

№ 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання 

рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації 
дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про 

виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на 

період до 2021 року»;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року

 № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року 

№ 800-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2025 року».   
Розроблення окремих програм або політик щодо дотримання прав жінок, 

які перетинають лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду на 

території Донецької та Луганської областей не відноситься до компетенції 
Адміністрації Держприкордонслужби.

Питання забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю, які перетинають лінію розмежування через контрольні пункти 

в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей, передбачені 
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю».

З приводу питання створення комісії для обстеження режимної зони 

контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської 
областей за участю представників ДП «Реінтеграція та відновлення» з метою 

покращення інфраструктури повідомляємо, що Адміністрація 

Держприкордонслужби не є розпорядником запитуваної Вами інформації та 

копій документів. Пропонуємо із зазначеного питання звернутися до Східного 

регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Додатки: 1. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року 

№ 2866-IV; 

2. Закон України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI; 

3. Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20 вересня 

2011 року № 3739-VI;

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю 

та дітей з інвалідністю» від 15 липня 2021 року № 1664-IX;

5. Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722 «Про 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;
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6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року 

№ 273 «Про затвердження Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2021 року»;
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 

2018 року № 634-р «Про затвердження Національного плану 

дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних 

зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо 

жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

на період до 2021 року»;
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 

року № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, 
безпека» на період до 2025 року»;

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 

року № 800-р «Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 

2025 року»

Заступник Голови Державної прикордонної
служби України Сергій СЕРДЮК

Дар’я Дроженко  (044) 239 84 30


