
Перелік нормативно-правових актів 

Тероризм 

Декларація про заходи ліквідації міжнародного тероризму: Затверджено резолюцією 49/60 Генеральної 

Асамблеї від 9 грудня 1994 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%B0-14#Text  

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму: Документ ООН А/54/615. Конвенцію 

ратифіковано із заявою Законом  N 149-IV ( 149-15 ) від 12.09.2002 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518#Text  

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90)  Конвенцію ратифіковано Законом України від 

17 січня 2002 р. N 2990-ІІІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_331#Text  

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом: Закони України 

від 29 листопада 2001 року N 2855-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2855-14#Text  

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму: Конвенцію ратифіковано із заявою 

Законом  N 149-IV ( 149-15 ) від 12.09.2002 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518#Text  

Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text  

Кримінальний кодекс України від  5 квітня 2001 року № 2341-III:  Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2001, № 25-26, ст.131  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінальна відповідальність 

за здійснення терористичного акта передбачена статтею 258 

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text  

Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні: Указ Президента України від 5 березня 2019 року № 

53/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019#Text  

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text  

Про затвердження Програми реалізації положень Варшавської конференції щодо спільної боротьби проти 

тероризму: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. N 1694 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1694-2001-%D0%BF#Text  

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію 

Воєнної доктрини України»: Указ Президента України від 24.09.2015року №555/2015// URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text  

Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 26.05.2015 року № 287/2015 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text  

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом: Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 547-р URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/246578733  

Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text  

Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 року № 2331-III URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2331-14#Text  

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text  

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання: Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2064-III URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2064-14#Text  
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Методичні рекомендації щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного 

акту затверджені Наказом ДСНС України від 23.03.2015 року № 167 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0167388-15#Text  

Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби 

безпеки України: Указ Президента України від 14 квітня 1999 року N 379/99 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/99#Text  

Протидія насильства  

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text  

 Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text  

 Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року № 1296-IV URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text  

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 

2018 р. № 658 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text  

Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 654 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018-

%D0%BF#Text  

Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 655 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF#Text  

Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на період до 2023 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 

2018 р. № 728-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-2018-%D1%80#n9  

Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України: Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 22.05.2018  № 509 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18#Text  

Про затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України 

термінового заборонного припису стосовно кривдника: Наказ Міністерства внутрішніх справ України  

01.08.2018  № 654 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0965-18#Text  

Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента України від 25 серпня 2015 

року № 501/2015 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015#Text  

Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми 

або загрози його вчинення: Наказ Міністерство соціальної політики України, Міністерство внутрішніх справ 

України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України від 19.08.2014  № 

564/836/945/577 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14#Text  

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації проходження корекційних програм особами, 

які вчиняють насильство в сім'ї: Наказ Міністерства соціальної політики України від 08.05.2014  №   281 URL: 

https://www.msp.gov.ua/documents/772.html  

Про затвердження рекомендацій щодо проведення щорічної акції "16 днів проти насильства": Наказ 

Міністерства соціальної політики України від 17.09.2012  № 581 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0581739-12#Text  
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Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його 

загрозу Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 616 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616-2003-%D0%BF#Text  

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню): Закон України 

від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text  

Про стан соціальнго звхичту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні: 

Постанова Верховної Ради України від 17 січня 2020 року № 483-IX URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-20#Text  

 Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства:  Наказ 

Міністерства соціальної політики України та МВС від 13.03.2019 № 369/180 URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0333-19  

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього 

насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами: Наказ Міністерства освіти 

і науки України від 02.10.2018 № 1047 URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-

rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-

pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami  

 Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження 

постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього 

насильства, та надання їм медичної допомоги: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2019 

№ 278 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0262-19  

  Перелік сайтів 

Тероризм 

Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції є: 

1) Служба безпеки України https://ssu.gov.ua/  

2) Міністерство внутрішніх справ України https://mvs.gov.ua/  

3) Міністерство оборони України https://www.mil.gov.ua/  

4) Головне управління Національної поліції в Чернігівській області https://cn.npu.gov.ua/  

5) Державна прикордонна служба України https://dpsu.gov.ua/  

6) Державна кримінально-виконавча служба України www.kvs.gov.ua  

7) Управління державної охорони України http://do.gov.ua/  

Український кризовий медіа центр https://uacrisis.org/uk/  

Протидія насильства  

Національна дитяча гаряча лінія 0 800 500 225 (з мобільного 116111) 

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства , торгівлі людьми та гендерної 

дискримінації 0 800 500 335 (з мобільного 116123) 

Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству https://osvita.diia.gov.ua/courses/countering-domestic-

violence  

Освітня платформа з протидії дискримінації «Stories that move» 

https://www.storiesthatmove.org/uk/aomawhr-ctopihka/  

Освітній проект з протидії домашньому насильству Дім (не)безпеки https://nonviolence.ed-era.com/  

НФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ «РОЗІРВИ КОЛО» https://rozirvykolo.org/about/  
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