
Покласти край збройному 
конфлікту на сході України

(Спецдоповідач з питань страт; 
Спецдоповідач з прав людини ВПО)

Можливості для оцінки стану виконання цих та інших рекомендацій надаватимуться під час підготовки майбутнього циклу Універсального 
періодичного огляду у 2023 році, а також під час підготовки до сесій Договірних органів ООН з прав людини та майбутніх візитів мандатаріїв 
Спеціальних процедур до країни.

Забезпечити виконання антикорупційних законів та 
протидіяти безкарності за корупцію

Забезпечити справедливий та ефективний судовий 
розгляд справ, особливо стосовно порушення прав 
людини

Полегшити свободу пересування для людей, які Полегшити свободу пересування для людей, які 
перетинають лінію зіткнення між територією, яка 
контролюється озброєними групами та територією, яка 
контролюється Урядом

Продовжувати докладати зусилля щодо покращення 
доступу до правосуддя для всіх

(КЕСКП; КЛРД; КЛДЖ; Незалежний експерт з питань (КЕСКП; КЛРД; КЛДЖ; Незалежний експерт з питань 

Боротися з бідністю, особливо в 
сільській місцевості

Гарантувати, щоб виплати 
соціального забезпечення 
покривали прожитковий мінімум

Відмежувати доступ до пенсій та Відмежувати доступ до пенсій та 
соціального забезпечення від 
реєстрації в якості внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) мешканців 
території, яка контролюється 
озброєними групами

(КЕСКП; Незалежний експерт з (КЕСКП; Незалежний експерт з 
питань зовнішнього боргу; УПО)

Впровадити системи поширення 
вакцинації населення

Виділяти достатні ресурси для 
потреб охорони здоров’я у 
в'язницях

Забезпечити доступ осіб, які Забезпечити доступ осіб, які 
шукають притулку, та людей з 
інвалідністю до своєчасних та 
якісних послуг з охорони здоров'я

(КПТ; КЕСКП; Спецдоповідач з 
питань катувань;  УПО)

Полегшити доступ дітей з 
інвалідністю до інклюзивної освіти

Знизит  и рівень неписьменності 
серед дітей ромів і скоротити 
кількість дітей ромської 
національності, які припиняють 
відвідування школи

(КЕСКП; КЛРД)(КЕСКП; КЛРД)
Удосконалити попередження та 
кримінальне переслідування справ 
про домашнє насильство 

Забезпечити, щоб жертви 
домашнього насильства мали 
доступ до медичних послуг та інших 
служб підтримки

Розвінчувати ґендерні стереотипи в Розвінчувати ґендерні стереотипи в 
сім'ї та суспільстві

(КЛДЖ; КЕСКП; УПО)

Поліпшити гігієну та 
вентиляційно-кліматичні умови в 
місцях тримання під вартою та 
позбавлення волі

(КПТ)

Розробити стратегії відновлення 
економіки, які сприяють ґендерній рівності 

Розширити участь ромів та людей з 
інвалідністю на ринку праці

Врегулювати статус працівників, зайнятих 
у неформальному секторі економіки, 
особливо трудових мігрантів і жінок

(КЕСКП; УПО)(КЕСКП; УПО)

Боротися з дискримінацією, засуджувати мову 
ненависті й расистські напади та забезпечувати 
покарання за злочини на ґрунті ненависті

Збільшити соціальні витрати, звертаючи особливу 
увагу на знедолених/маргіналізованих осіб і регіони

(КЕСКП; КЛРД; Незалежний експерт з питань (КЕСКП; КЛРД; Незалежний експерт з питань 
сексуальної орієнтації та  ґендерної ідентичності; 
Спецдоповідач з питань меншин; УПО)Протистояти стигматизації та 

дискримінації ромів

Захищати ЛГБТІ-осіб від 
дискримінації і насильства 
 
Захищати осіб без громадянства та Захищати осіб без громадянства та 
забезпечувати їх дійсними 
документами

(КЕСКП; КЛРД; КЛДЖ; Незалежний 
експерт з питань сексуальної 
орієнтації та ґендерної ідентичності; 
УПО)

НІКОГО НЕ ЗАБУТИ

Надати притулки та спеціальні 
кризові центри для жінок

Полегшити доступ до житла для 
вразливих груп та осіб

(КЕСКП; КЛРД; КЛДЖ; 
Спецдоповідач з прав людини ВПО)

УКРАЇНА
ПРАВА ЛЮДИНИ В ОСНОВІ РЕАГУВАННЯ

Актуальність рекомендацій з питань прав людини при реагуванні на пандемію
В інфографіці представлені рекомендації, надані Механізмами 
ООН з прав людини для України: Універсальним періодичним 
оглядом, мандатаріями Спеціальних процедур та Договірними 
органами ООН за останні 5 років, які УВКПЛ вважає особливо 
актуальними під час реагування на пандемію інклюзивним та 
стійким способом. Усі рекомендації, адресовані Україні, можна 
знайти в Універсальному індексі прав людини на сайті: 
https://uhri.ohchr.org/https://uhri.ohchr.org/

УВКПЛ прагне зробити права людини головним аспектом реакції на   
COVID-19 держав, партнерів ООН, громадянського суспільства та 
приватного сектора. Фокус робиться на підтримці шести пріоритетних 
напрямків: 1. Повага до всіх прав людини та вирішення конкретних 
проблем, які можуть бути менш помітними або більш чутливими.    
2. Вразливі категорії населення. 3. Участь, інклюзія та доступ до інформації. 
4. Економічні та соціальні права. 5. Інтеграція питань прав людини до 4. Економічні та соціальні права. 5. Інтеграція питань прав людини до 
заходів реагування системи ООН. 6. Внесок механізмів ООН з прав 
людини до протидії COVID-19.


