
Резолюція Міжнародної конференції 

«На шляху до Декларації ООН про права селян та інших людей,  

що працюють у сільській місцевості», 

м.Київ, 27 березня 2018р. 

 
1. Конференція взяла до уваги висновки міжнародних організацій, свідчення 

міжнародних органів, які здійснюють моніторинг міжнародних договорів з прав 
людини про системні порушення у різних сферах прав селян та інших людей, що 
працюють у сільській місцевості, виступи учасників конференції та констатує, що у 
світі загалом та в Україні зокрема права селян як специфічне вираження загальних 
прав людини потребують конкретизації, захисту та створення сприятливих умов для 
їх реалізації. 
 

2. Учасники конференції висловлюють про свою підтримку міжнародному 
руху за права селян, одним із результатів якого є підготовка проекту Декларації про 
права селян та інших людей, що працюють у сільській місцевості, та залучення до 
цього процесу широкого кола фермерів, працівників сільського господарства та 
інших груп людей, які займаються виробництвом сільськогосподарській продукції; 
громадських організацій, науковців та урядів країн світу. Проведення цієї конференції 
є свідченням того, що організоване громадянське суспільство України долучається до 
руху за права селян і до підтримки проекту Декларації. 
 

3. Конференція схвалює положення проекту Декларації про права селян та 
інших людей, що працюють у сільській місцевості. 
 

4. Конференція звертається до Президента України, Верховної Ради України, 
Уряду України сприяти поширенню в українському суспільстві ідей Декларації ООН 
про права селян та інших людей, що працюють у сільській місцевості, та забезпечити 
всебічну підтримку Україною проекту цієї Декларації на міжнародному рівні, зокрема 
у Раді ООН з прав людини, та його подальшого проходження – аж до прийняття 
Декларації на сесії Генеральної Асамблеї ООН. 
 

5. Конференція звертається з проханням до Урядів країн-членів Ради ООН з 
прав людини підтримати Проект Декларації ООН про права селян та інших людей, що 
працюють у сільській місцевості, на засіданні Ради. 
 

6. Конференція рекомендує Уряду України вжити заходів до недопущення 
порушень і якнайповнішого дотримання прав українських селян в частині доступу до 
земельних ресурсів (захист від прямого і прихованого захоплення земельних ділянок, 
розширення можливостей для їх обробітку на засадах сімейного господарювання 
тощо), повної реалізації права на працю та соціальний захист самозайнятих у 
сільському господарстві, права на гідний дохід та засоби існування через залучення 
дрібних виробників сільськогосподарської продукції до державних програм 
підтримки аграрного сектору, а також дотримання інших прав, на яких наголошується 
у проекті Декларації ООН про права селян та інших людей, що працюють у сільській 
місцевості. 
 
Схвалена представниками громадянського  

суспільства, науки, освіти, сільських громад,  

фермерами та селянами  

(загальна кількість учасників 64 особи)  


