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1. Загальні питання 

1. Закон України "Про приєднання України до Конвенції про статус 

біженців та Протоколу щодо статусу біженців" (від 10 січня 2002 р.) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2942-14] 

2. Закон України "Про приєднання України до Конвенції про скорочення 

безгромадянства" (від 11.01.2013) [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/22-

vii] 

3. Закон України "Про міжнародні договори України" (від 29.06.2004 р.) 

[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15] 

4. Указ Президента України "Про затвердження Національної стратегії у 

сфері прав людини" (25.08.15) 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/501/2015] 

5. Указ Президента України No 622/2011 "Про Концепцію державної 

міграційної політики" (від 30 травня 2011 р.) 

[http://unhcr.org.ua/img/uploads/docs/Concept%20of%20migration%20Policy.

pdf] 

6. Закон України "Про ратифікацію Протоколу до Угоди з питань, 

пов'язаних з відновленням прав депортованих осіб, національних меншин 

і народів" (18 лютого 2004 року) [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1501-

15] 

7. Указ Президента України No 494/2011 "Про Національний план з 

виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України" (від 22.04. 2011 р.) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494/2011] 

8. Указ Президента України No 127/2013 "Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року "Про невідкладні 

заходи щодо європейської інтеграції України" (12.03.2013) 

[http://www.president.gov.ua/documents/15520.html] 

9. Указ Президента України No 965/2004 Питання організації виконання 

Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (від 21 

серпня 2004 року) [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/965/2004] 

10. Указ Президента України No 405/2011 "Питання Державної міграційної 

служби України" (від 6 квітня 2011 року) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/405/2011] 

11. Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" (від 

7.04.2011) [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3206-17] 
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12. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (7.04.2011) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3207-17] 

13. Закон України "Про громадські об'єднання" (від 22.03.2012) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17] 

14. Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" 

(5.07.2012) [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5073-17] 

15. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (5.07.2012 р.) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/page] 

16. Закон України "Про гуманітарну допомогу" (від 22.10.1999) 

[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14] 

17. Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні" (06.09.2012 р.) [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5207-vi] 

 

2. Питання безоплатної правової допомоги 

1. Закон України "Про безоплатну правову допомогу" (від 2 червня 2011 р.) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page] 

2. Закон України "Про граничний розмір компенсації витрат на правову 

допомогу у цивільних та адміністративних справах" (2011 р.) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4191-17] 

 

3.Питання судового захисту 

1. Кодекс адміністративного судочинства України (2005 р.) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15] 

2. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції" (4.07.2012 р.) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5041-vi] 

3. Закон України "Про судовий збір" (від 8 липня 2011 р.) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3674-17] 

4. Закон України "Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини" (23 лютого 2006 р.) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15] 

4.Питання медичної допомоги 

1. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" 

(19.11.1992) [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page] 

2. Закон України "Про екстрену медичну допомогу" (5.07.2012 р.) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5081-vi] 
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3. Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз" (5.07.2001) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2586-14/paran310#n310] 

 

5.Питання інтеграції та соціального захисту 

1. Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей" (2.06.2005) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-15/print1329904793314576]    

2. Закон України "Про охорону дитинства" (26.04.2001) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/page]    

3. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей" (24.01.1995) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80/page]    

4. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування" (13.01.2005) [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2342-

15/page]    

5. Закон України "Про освіту" (23.05.1991) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page]    

6. Закон України "Про загальну середню освіту" (13.05.1999) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14/page]    

7. Закон України "Про професійно-технічну освіту" (10.02.1998) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80/page]    

8. Закон України "Про вищу освіту" (17.01.2002) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2984-14/page]    

9. Закон України "Про зайнятість населення" (5.07.2012) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-vi]    

10. Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (6.10.2005) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2961-15/page]    

11. Закон України "Про соціальні послуги" (19.06.2003) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/966-15]    

12. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (9.04.1999) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/586-14/page]    

13. Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (21.11.1992) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2811-12]    

14. Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та інвалідам" (від 18 травня 2004 р.) 

[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1727-15]    
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6. Питання натуралізації 

 

1. Закон України "Про громадянство України" (від 18 січня 2001 р.) 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2235-14] 

2. Указ Президента України No 215/2001 Питання організації виконання 

Закону України "Про громадянство України"  (від 27 березня 2001 р.) 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/215/2001] 

 

 

7. Питання доступу до інформації 

 

1. Закон України "Про інформацію" (2.10.1992) 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/print1360065719333304] 

2. Закон України "Про доступ до публічної інформації" (13.01.2011) 

[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran159#n159] 

3. Постанова КМУ N 583 Питання виконання Закону України "Про доступ 

до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, 

центральних та місцевих органах виконавчої влади (25.05.2011) 

[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/583-2011-

%D0%BF/print1360669742213370] 

4. Закон України "Про захист персональних даних" (1.06.2010) 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/print1360065719333304] 
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Матеріали підготувала: С.О.Тимошенко – провідний бібліотекар відділу  

                                                         інформаційних технологій 

                                                         ЦРБ ім.Л.М.Новиченка 


