


Путiвник створений з метою пiдвищити обiзнанiсть молодi1 з iнвалiднiстю 

про полiтичнi права та надихнути брати активну участь у полiтичному 

життi кра"iни як на мiсцевому, так i на нацiональному рiвнях. 

Авторки: lрина Текучова, Юлiя Сачук, Вiкторiя Лучка 

Редакторка: lрина Виртосу 

Матерiал пiдготовлений ГО "Боротьба за права" в межах проекту "Моя 

участь важлива" за пiдтримки Фонду сприяння демократП Посольства США 

в Укра·1нi. Погляди авторiв не обов'язково збiгаються з офiцiйною позицiЕю 

уряду США. 

FI GHT r=::: .. � 
RIGHT 

-

-

-

ЕМВАSSУ OF 1НЕ UNIТED STATES 

KYIV, UКRAINE 

Жадна частина цiЕУ публiкацП не може бути вiдтворена в будь-якiй формi 

або будь-якими засобами, електронними чи механiчними, включаючи фото

копiювання, запис або будь-який iнший спосiб зберiгання i пошуку iнформа

цП без письмового дозволу ГО "Боротьба за права". 

Копiрайт © 2019 Громадська органiзацiя "Боротьба за права". 

Yci права захищенi. 

Громадська органiзацiя людей з iнвалiднiстю "Боротьба 

за права" Е неприбутковою органiзацiею, яка займаеться 

захистом прав людей з iнвалiднiстю в Укра·1·нi. Органiзацiя 

дiе з метою реалiзацi"f та захисту прав людини i 

основоположних свобод, зокрема прав людей з 

iнвалiднiстю, просування загальнолюдських цiнностей 

через проведення освiтньо-просвiтницько"f, мистецько"f та 

iнформацiйно"f дiяльностi; вiдстоювання рiвностi та 

недискримiнацi"f, свободи слова та розвитку 

громадянського суспiльства в Укра"нi. 

www.ffr.org.ua 

1 Згiдно iз Законом Украiни "Про сприяння соцiальному становленню та развит

ку молодi в Украiнi': до молодi належать громадяни вiком вiд 14 до 35 рокiв. 

Admin
Подчеркивание

Admin
Подчеркивание

www.ffr.org.ua














ПУТIВНИК 13 ПОЛIТИЧНИХ ПРАВ ДЛЯ МОЛОДI 3 IHBAЛIДHICTIO 

OCHOBHI ПОЛIТИЧНI 
•• 

ПРАВА ТА IX 
ЗДIЙСНЕННЯ 

Зазвичай, коли йдеться про полiтичнi права, то найперше, що спадаЕ на думку, - це 
участь у виборах. Справдi, це вважапься найважливiшою та найбiльш поширеною 
формою впливу на владу в кра"iнi. Але активна полiтична участь людини не обмежупься 
тiльки голосуванням на виборах. Конституцiя Укра"iни закрiплюЕ низку iнших важливих 
полiтичних прав, якi необхiдно знати. 

1. УЧАСТЬ у Вибори та референдуми дозволяють виборцям контро-

ВИБОРАХ ТА лювати державнi про�еси та визначати майбутнЕ кра:1:ни.
Голосувати можуть ус1 громадяни та громадянки Укра1ни, 

РЕФЕРЕНДУМАХ яким виповнилось 1в рокiв. 

Не забувай, що держава зобов'язана забезпечити людям 
з iнвалiднiстю умови для того, щоб безперешкодно про
голосувати. А тобi треба, бажано завчасно, проконтролю
вати, щоб твоя дiльниця виконала всi вимоги та усунула 
перешкоди, якi можуть завадити проголосувати. У роздiлi 
"Шiсть способiв захистити сво"i полiтичнi права" ми бiльш 
детально розкажемо, що робити, якщо тобi не вдалося 
проголосувати через бар'Ери. 

2. ПРАЦЯ НА Щоб безпосередньо долучитися до виконання завдань 
ДЕРЖАВНIЙ СЛУЖБI держави та мати змогу змiнювати систему iз середини, 

можна пiти на державну службу. Держава забезпечуЕ всiм 
АБО В ОРГАНАХ рiвний доступ до державно"�" служби. Вiдповiдно до зако-

МIСЦЕВОГО нодавства, забороняпься дискримiнувати громадян пiд 
САМОВРЯДУВАННЯ час вступу на державну службу тай проходження. Кан

дидати та кандидатки повиннi вiдповiдати вимогам щодо 
квалiфiкацiУ, освiти, досвiду роботи. 

Конкурси на зайняття вакантно"�" посади завжди Е публiч
ними. Якщо ти бажаЕш працювати на державнiй службi, 
то можеш знайти перелiк вакансiй та умови участi в кон
курсi на: 

Единому порталi вакансiй державно"�" служби 
НАДС (Нацiонального агентства Укра·1ни з питань 

державно"�" служби) 
www .career.gov .ua 

офiцiйному веб-сайтi НАДС 
www .nads.gov .ua 

та офiцiйному веб-сайтi державного органу, 
в якому проводиться конкурс. 
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3. ЧЛЕНСТВО В За своУ права боротися легше, якщо знайти однодумцiв та 

ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЯХ об'Еднати зусилля. 
, 

ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНIЗАЦIЯХ 

З 14 рокiв ти можеш стати членом громадсько·1 органiзацiУ, 
а з 18 - полiтично"i. Для членства в полiтичнiй партП не
обхiдно ще бути громадянином УкраУни. 

Якщо раптом у твоУй громадi немаЕ жадного об'Еднання, 
яке подiляло б твоУ iнтереси, то ти можеш створити своЕ 
та мотивувати iнших долучатися до громадськоУ або полi
тичноУ дiяльностi. Засновниками та засновницями громад
ських органiзацiй можуть бути громадяни УкраУни, iнозем
цi, особи без громадянства, якi досягли 18 рокiв; молодiж
них та дитячих органiзацiй - 15-рiчного вiку; полiтичноУ 
- громадяни УкраУни, якi досягли 18 рокiв.

Громадську органiзацiю можна легко зареЕструвати
онлайн на сайтi "Онлайн будинок 

юстицi"i" www.online.minjust.gov.ua. 

-т 

4. ОРГАНIЗАЦIЯ
МIТИНГIВ, 

ЗБОРIВ, ПОХОДIВ, 
ДЕМОНСТРАЦIЙ АБО 

УЧАСТЬ У НИХ 

Для вираження свого невдоволення або висунення вимог 
люди часто об'Еднуються та органiзовують масовi публiчнi 
акцП. Таким чином, можна швидко привернути увагу дер
жави до проблеми та спонукати вжити дiй для Yi вирiшення. 

У 2004 роцi населення по всiй УкраУнi використало полi
тичне право на мiтинг, щоб висловити своЕ невдоволення 
фальсифiкацiями пiд час президентських виборiв, та, таким 
чином, змiнило майбутнЕ краУни. Цi мiтинги були названi 
"помаранчевою революцiЕю". 'ix розпочали саме студенти, 
якi в мирний спосiб вирiшили показати державному керiв
ництву, що саме народ Е джерелом влади i вiн не згоден 
iз масовими порушеннями виборчих прав громадян. Зга
дом мiльйони людей по всiй Укра·1ни долучились до акцiй 
протесту, якi тривали бiльше мiсяця. Як наслiдок - люди 
змусили державу зважати на волю народу та домоглися 
справедливостi. 

У 2013 роцi молодь у КиЕвi вийшла на акцiю протесту про
ти змiни державою Евроiнтеграцiйного курсу. У мирний 
спосiб вони вирiшили висловити незгоду iз полiтикою дер-
жави. Цей протест став доленосним та дав початок Рево
люцiУ Пдностi. 

Вiкових обмежень для участi в мiтингах та iнших акцiях 
немаЕ. Але необхiдно мати на увазi, що органiзатори по
виннi завчасно повiдомити про проведення такого заходу 
органи влади. 

www.online.minjust.gov.ua
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2. ЗВЕРНИСЬ ДО Правозахиснi органiзацiУ можуть тобi допомогти розiбра-

ПРАВОЗАХИСНИХ тись у проблемi та порадити, як дiяти для вiдновлення 

ОРГАНIЗАЦIЙ прав. Вони Е незалежними та мають необхiдну компетенцiю 
для вирiшення проблеми. В iнтернетi можна дiзнатися, якi 
органiзацiУ захищають права людини. 

Щодо порушень прав людей з iнвалiднiстю ти можеш 
звернутися до ГО "Боротьба за права" на електронну 

адресу: info@ff r.org.ua. 

3. ЗВЕРНИСЬ ДО -Т Якщо твоУ права були порушенi органами влади або мiсце-

ОМБУДСМАНА вага самоврядування, ти можеш написати заяву до Упов
новаженого ВерховноУ Ради Укра'iни з прав людини. Цю
посадову особу ще називають Омбудсманом. Вiн або вона
вважапься захисником прав людини в Укра'

i

нi.

Шпорголно 

Шпорголно 

Заяву можна оформити онлайн на сайтi Омбудсма
на www.ombudsman.gov.ua або надiслати поштою 

на адресу: 
вул. lнститутська, 21/8, м. Ки'iв, 01008 

П.1.Б Омбудсмана 

Складай скаргу вiдповiдно до вимог, якi прописанi на 
сайтi Омбудсмана: 

www.ombudsman.gov.ua. 

Заяву до Омбудсмана можна подати не пiзнiше нiж че
рез рiк пiсля виявлення правопорушення. 

4. ПОДАЙ ПОЗОВ -Т Мати можливiсть звернутися до суду Е тво'iм конституцiй-

ДО СУДУ ним правом.
_
Якщо в тебе Е достатньо доказiв, ти можеш по�

Шпорголно 

дати судовии пазов проти правопорушника. lснують жорстк1 
вимоги до складання позовноУ заяви. Якщо ти сумнiваЕшся, 
чи зможеш П правильно написати, ми радимо звернутися 
до юриста. Або в Безоплатному центрi правовоУ допомоги 
тобi можуть допомогти скласти документ. 

Адресу центру в твоЕму населеному пунктi можна 
знайти на сайтi Мiнiстерства юстицiУ Укра'

i

ни: 

www.minjust.gov.ua. 
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S. ПРИВЕРНИ УВАГУ lнодi привернення публiчно·1 уваги до порушення твоУх 

СПIЛЬНОТИ прав може бути ефективним методом вирiшення пр�блеми.
Ти можеш звернутися у ЗМI або написати пост у соц1альних 

-г 

мережах та розповiсти про порушення. Також можна вико
ристати свое: полiтичне право на мiтинги та демонстрацiУ. 

Наприклад, Юля Сачук з однодумцями у 2016 роцi розпо
чала боротьбу за доступнiсть сайту "Укрзалiзницi" саме з 
мiтингу. Вони у такий спосiб змусили керiвництво розпоча
ти дiалог та продуктивну спiвпрацю iз людьми, чиУ права 
були порушенi. Нарештi в 2019 роцi сайт став доступний 
для людей iз порушенням зору. 

6. ЗВЕРНИСЬ У Якщо не вдалося в судi вiдновити своУ права, в тебе е: мож-

МIЖНАРОДНI IHCTAHЦl"i ливiсть звернутися до Евро�ейського �уду з прав людини
(ЕСПЛ). Але спочатку необх1дно перев1рити, чи твое: пору-
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шене право або права гарантуються Конвенцiе:ю ООН про 
захист прав людини i основоположних свобод. Суд розгля
дае: тiльки випадки порушення статей КонвенцiУ. Крiм того, 
ЕСПЛ розглядае: заяви про порушення, здiйсненнi виключ
но державою. 

Бiльше з вимогами до заяви i строками можна 
ознайомитися на сайтi суду 

www.echr.coe.int. 

ЕСПЛ - мiжнародний суд, який контролюе:, щоб УкраУна 
та iншi держави не порушували Конвенцiю про захист 
прав людини i основоположних свобод. 

Також полiтичнi права людей з iнвалiднiстю захища
ються Конвенцiе:ю ООН про права осiб з iнвалiднiстю. 
Навiть iснуе: Комiтет ООН з прав людей з iнвалiднiстю, 
який розглядае: iндивiдуальнi скарги на порушення 
КонвенцiУ. 

Вимоги до складання заяви можна знайти на сайтi: www.ohchr.org. 

Е:вроnейський суд 
роэrnядас т1nьки 
виnадки nоруwення 
статей Конвенцii 

www.echr.coe.int
www.ohchr.org







