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Цю публікацію розробила та упорядкувала Громадська організація «Громадський холдинг “ГРУПА 

ВПЛИВУ”» в партнерстві з громадською організацією «Донбас СОС» у рамках проекту «Зміцнення 

потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», який виконується 

Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. 

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково 

відображають погляди Міністерства закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації 

Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН. 
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ПРЕАМБУЛА 

 

Основу для підготовки цього аналітичного звіту становлять звернення громадян, 

отримані під час роботи гарячої лінії та он-лайн приймальні громадської організації «Донбас 

СОС», а також дані дослідження, яке в травні-липні 2017 року проводили представники 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за методологією, розробленою 

експертами громадської організації «Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”». У звіті також 

досліджено інформацію, розміщену на офіційних ресурсах органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, звіти міжнародних і національних неурядових організацій, які 

займаються вирішенням проблем внутрішньо переміщених осіб та громадян, які проживають 

на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей1, а також на 

тимчасово окупованій території України. 

Під час проведення аналізу використано як чинні нормативно-правові акти в цій 

сфері, так і проекти законів, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України, зокрема 

№ 6240 (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині 

країни громадян) та № 6692 (щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян, 

зокрема жителів тимчасово непідконтрольної території Донецької та Луганської областей). 

Значна частина проблем, визначених у цьому аналітичному звіті, існує вже достатньо 

тривалий час і потребує врегулювання саме на рівні внесення змін до чинних законів чи 

підзаконних нормативно-правових актів, проте для вирішення окремих проблем достатньо 

вдосконалити правозастосовну практику на місцевому рівні через видання уповноваженими 

суб’єктами, зокрема центральними органами виконавчої влади, відповідних роз’яснень щодо 

однозначного та уніфікованого застосування тих чи інших правових норм. 

Окремо варто зазначити, що складнощі під час проведення цього дослідження 

викликала невизначеність щодо майбутнього статусу тимчасово непідконтрольних територій 

Донецької та Луганської областей у зв’язку з тривалим розглядом і прийняттям Верховною 

Радою України проекту Закону «Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях», реєстраційний номер № 7163, положення якого суттєво змінюють 

наявний правовий режим на цих територіях. 

Загалом аналітичний звіт складається з преамбули, резюме, переліку скорочень, 21 

розділу та висновку за результатами дослідження. Розділи звіту побудовано за наступною 

структурою: перелік основних нормативно-правових актів, що регулюють окреслене в 

розділі питання, стислий опис особливостей правової реалізації визначеного у розділі 

(підрозділі) права чи відповідної теми, визначення основної проблематики в цій сфері та 

перелік конкретних практичних рекомендацій щодо їх усунення. Розділи 1, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 

16, 17 також поділяються на додаткові підрозділи. 

У рамках публікації окреслено переважну більшість проблем, з якими стикаються 

внутрішньо переміщені особи з Донецької та Луганської областей, проте цей перелік не є 

вичерпним. Основу дослідження становлять досвід і практика експертів з двох громадських 

організацій, які працюють у сфері забезпечення та захисту прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб, які, спираючись на Методологію моніторингу дотримання прав ВПО в 

                                                
1 Статус територій змінено у зв’язку з прийняттям законопроекту № 7163 «Про особливості державної політики 

із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та 

Луганській областях» (станом на 23.02.2018 – підписано Президентом України). 
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Україні2, узагальнили основні актуальні проблеми та систематизували відповідні 

рекомендації для органів влади3. 

 

                                                
2 Методологія моніторингу дотримання прав внутрішньо переміщених осіб в Україні / Архіпов В., Городецька 

Г., Дурнєва Т., Кисленко Р., Рехтман Є. Кер. авт. кол. Дурнєва Т. – Київ, 2017. – 90 с. 
3 У цьому звіті також згадано рекомендації, розроблені в рамках Міжвідомчої робочої групи з удосконалення 

законодавства у сфері дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, створеної при Міністерстві з питань 

тимчасово окупованих територій та ВПО; альтернативних доповідей організацій громадянського суспільства до 

Універсального періодичного огляду, рекомендацій Парламентських і Комітетських слухань, проекту Плану 

заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень 

щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, до розробки яких було залучено авторів публікації. 
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РЕЗЮМЕ 

Актуальність дослідження 

 

Станом на 26 лютого 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту 

населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 490 085 

переселенців, або 1 215 164 сім’ї  з Донбасу і Криму4. Тобто майже кожний 30-ий житель 

України на сьогодні є офіційно зареєстрованою внутрішньо переміщеною особою. Якщо до 

цього числа додати також від 3 до 4 млн осіб (цифра має оцінний характер на основі даних 

Державної служби статистики України), які постійно проживають на тимчасово окупованій 

території Донецької та Луганської областей, то практично кожний 10-ий мешканець нашої 

держави тією чи іншою мірою стикався з проблемами реалізації належних йому прав та свобод,  

окреслених у цьому дослідженні. Зазначений факт підтверджує його актуальність і вказує на 

потребу вдосконалення існуючого законодавства щодо забезпечення прав та свобод внутрішньо 

переміщених осіб і громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та 

Луганської областе5. 

 

Мета дослідження 

 

Метою цього дослідження є аналіз основних положень нормативно-правових актів, які 

стосуються сфери забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, 

які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, виявлення 

основної проблематики щодо умов їх реалізації, причин і чинників, які можуть на це впливати, а 

також надання конкретних практичних рекомендацій щодо вдосконалення існуючої нормативно-

правової бази та правозастосовної практики в Україні задля підвищення рівня захисту цієї 

категорії громадян. 

 

Обсяг дослідження 

 

Основу аналітичного звіту становлять тематичні розділи, що містять інформацію про 

нормативно-правове регулювання та особливості реалізації основних прав та свобод внутрішньо 

переміщених осіб, а також розкривають питання реалізації окремих прав і свобод громадян, які 

постійно проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. У 

звіті проаналізовано такі основні права і свободи: право на соціальний захист; право на пенсійне 

забезпечення (окремим підрозділом також виділено аналітичну інформацію щодо доступу до 

пенсійних виплат громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України); право 

на охорону здоров’я; права, пов’язані зі свободою пересування; громадянські та політичні права 

(зокрема виборчі права внутрішньо переміщених осіб); право на землю; право на спадкування; 

право на житло; право на зайнятість; право на освіту; право на майно; право на доступ до 

правосуддя. Крім цього, у звіті також проаналізовано питання взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи; оформлення та відновлення документів, що посвідчують особу; проведення 

державної реєстрації актів цивільного стану; реалізації кредитних зобов’язань, оформлених до 14 

квітня 2014 року; оформлення субсидії внутрішньо переміщеною особою; оформлення статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; ведення 

                                                
4 http://www.msp.gov.ua/news/14864.html 
5 У цьому дослідженні терміни «тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей», «тимчасово 

непідконтрольні території» вживаються в значенні, яке міститься у статті 1 Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях” 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/ds/kn/kn_u/kn1117_u.html
http://www.msp.gov.ua/news/14864.html
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підприємницької діяльності; захисту персональних даних. Окрему увагу приділено доступу до 

інформації про реалізацію прав внутрішньо переміщених осіб. 

Крім визначення правового підґрунтя та опису основних прав та свобод внутрішньо переміщених 

осіб і громадян, які постійно проживають на тимчасово окупованій території Донецької та 

Луганської областей, у цьому дослідженні також проаналізовано основні проблеми щодо 

кожного права чи визначеної теми та підготовлено практичні рекомендації з їх усунення. 

Зокрема кожний із розділів цього аналітичного звіту містить перелік і стислий опис змісту 

проблематики та конкретні рекомендації з їх вирішення. 

 

Структура аналітичного звіту 

 

Кожний із 21-го розділу (а також окремі підрозділи 1, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 17 розділів) містить 

чотири складові: 

- Перелік основних нормативно-правових актів, які регулюють описану у відповідному 

розділі тему чи визначене право. 

- Стислий опис правового змісту визначеної у розділі теми чи окресленого права, а також 

особливостей в їх практичній реалізації. 

- Виокремлення та аналіз основних проблем щодо кожної теми чи окресленого у 

відповідному розділі права. 

- Перелік конкретних практичних рекомендацій з усунення описаних у розділі проблем. 

 

Висновки 

 

Рекомендації, відображені в цьому аналітичному звіті, спрямовано як на конкретні зміни до 

чинного законодавства чи розробку уповноваженими суб’єктами окремих роз’яснень щодо 

правозастосовної практики вже існуючих правових норм, так і на пошук нових механізмів та 

інноваційних рішень, у тому числі використання позитивного міжнародного досвіду та практики 

тих країн, які зіткнулися зі схожими проблемами внутрішнього переміщення. Зокрема 

потребують уваги питання розширення інформаційної взаємодії органів державної влади, обміну 

базами даних, запровадження механізмів електронного врядування для того, щоб максимально 

спростити для громадян процес реалізації їхніх прав та свобод та унеможливити будь-які ризики 

щодо їх порушення.  

Водночас для вирішення багатьох питань, окреслених в аналітичному звіті, необхідні виключно 

законодавчі зміни. Враховуючи те, що значна частина з визначених у дослідженні проблем існує 

впродовж тривалого періоду, а окремі із них з часом тільки збільшуються, можна з певною 

долею вірогідності говорити про відсутність відповідної політичної волі щодо вирішення 

окремих проблем, виявлених під час проведення цього аналізу. 

Деякі проблеми можна вирішити на місцевому рівні через прийняття відповідних дієвих програм 

інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб, залучення коштів 

місцевих бюджетів і міжнародних донорів. Це особливо актуально в контексті фінансової та 

бюджетної децентралізації. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

АТО   Антитерористична операція 

БВПД   Безоплатна вторинна правова допомога 

ВПО    Внутрішньо переміщена особа 

ВЦА   Військово-цивільні адміністрації 

ДМС   Державна міграційна служба 

ЕПП   Електронне пенсійне посвідчення 

ЕЦП   Електронно-цифровий підпис 

КМУ   Кабінет Міністрів України 

КПВВ   Контрольний пункт в’їзду-виїзду 

КЗпП   Кодекс законів про працю 

КУпАП  Кодекс України про адміністративні правопорушення 

МБРР   Міжнародний банк реконструкції та розвитку 

Мінсоц  Міністерство соціальної політики України 

Мін’юст  Міністерство юстиції України 

МТОТ  Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та     

внутрішньо переміщених осіб 

ООН   Організація Об’єднаних Націй 

ПФУ   Пенсійний фонд України 

СБУ   Служба безпеки України 

ТНКТ   Тимчасово неконтрольована Урядом України територія 

УПСЗН    Управління праці та соціального захисту населення 

ЦК   Цивільний кодекс 

ЦПК   Цивільний процесуальний кодекс 
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1. ПРАВА, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СВОБОДОЮ ПЕРЕСУВАННЯ6 

1.1 Переміщення фізичних осіб через лінію зіткнення та/або в її межах у районі 

проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей 

(у т.ч. транспортних засобів, на яких вони переміщуються) 

 

Нормативно-правове регулювання 

 

 

«Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах 

Донецької та Луганської областей», затверджений наказом першого заступника керівника 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної 

операції на території Донецької та Луганської областей від 14.04.2017 № 222-ог (далі – 

Тимчасовий порядок). 

 

В’їзд на тимчасово неконтрольовану територію: 

- громадян України (окрім осіб, залучених до проведення антитерористичної 

операції) здійснюється за умови пред’явлення будь-якого документа, що посвідчує особу, та 

дозволу фізичної особи, дані про який внесені в Реєстр дозволів для переміщення осіб в 

районі проведення АТО, а іноземців та осіб без громадянства - за паспортним документом та 

дозволом фізичної особи, дані про який внесені в Реєстр дозволів для переміщення осіб в 

районі проведення АТО; 

- осіб, які народились у 1998 році і пізніше та оформлюють паспорт громадянина 

України вперше або оформляють паспорт громадянина України у зв’язку із 

втратою/викраденням або обміном чи здійснюють вклеювання до паспорта громадянина 

України зразка 1994 року фотокартки по досягненню 25- чи 45- річного віку здійснюється за 

умови пред’явлення довідки Державної міграційної служби України про здачу документів та 

отримання паспорта, яка міститься в додатку 4 до Тимчасового порядку; 

- дітей, які не досягли 16-річного віку - з дотриманням вимог, передбачених для таких 

осіб Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. 

 

Виїзд з тимчасово неконтрольованої території: 

- громадян України, які народились у 1998 році і пізніше та не змогли оформити 

паспорт громадянина України (внаслідок проживання у населених пунктах, на території 

яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі 

свої повноваження), здійснюється за умови пред’явлення свідоцтва про народження/копії 

свідоцтва про народження або будь-якого іншого документа, який дає можливість 

ідентифікувати таких осіб, особи (осіб), у супроводі якої (яких) громадяни України, які не 

досягли 16-річного віку, виїжджають з ТНКТ, та дозволом фізичної особи,  дані про який 

внесені в Реєстр дозволів для переміщення осіб в районі проведення АТО;  

- дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення свідоцтва 

про народження (паспорта), а також будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону 

                                                
6 Документи, аналіз яких здійснено в Розділі 1, можуть бути змінені або скасовані у зв’язку з прийняттям 

законопроекту № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». 

https://ssu.gov.ua/ua/pages/32
https://ssu.gov.ua/ua/pages/32
https://ssu.gov.ua/ua/pages/32
https://urp.ssu.gov.ua/
https://urp.ssu.gov.ua/
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України «Про громадянство України» або статтею 2 Закону України «Про порядок виїзду з 

України і в’їзду в Україну громадян України» особи (осіб), у супроводі якої (яких) 

громадяни України, які не досягли 16-річного віку виїжджають з тимчасово 

неконтрольованої території, та дозволом фізичної особи, дані про який внесені в Реєстр 

дозволів для переміщення осіб в районі проведення АТО; 

- дитини, яка народилась після початку проведення АТО, та внаслідок проживання у 

населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або 

здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, їй не було оформлено свідоцтво про 

народження, здійснюється за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного 

статтею 5 Закону України «Про громадянство України» або статтею 2 Закону України «Про 

порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» особи (осіб), у супроводі якої 

(яких) дитина виїжджає з ТНКТ, та дозволом фізичної особи, дані про який внесені в Реєстр 

дозволів для переміщення осіб в районі проведення АТО. 

У разі потрапляння на контрольний пункт в’їзду-виїзду дитини до 16 років без 

супроводу законних представників відповідальні посадові особи повинні забезпечити 

безпечний перетин дитиною лінії зіткнення та вжити заходів з подальшої її передачі органам 

Національної поліції. 

Переміщення до/з тимчасово неконтрольованих територій транспортних засобів 

(легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) дозволяється при наявності у осіб, що 

супроводжують транспортний засіб, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 

(технічного паспорту) та документу, який підтверджує право керування (посвідчення водія), 

довіреності на право керування від власника транспортного засобу, засвідчене органом або 

особою, які вчиняють нотаріальні дії відповідно до Закону України «Про нотаріат». 

Дозволено громадянам переміщення з ТНКТ власних речей іншими транспортними 

засобами у разі переїзду на проживання, а також переміщення самих транспортних засобів 

(вантажні автомобілі, автобуси, трактори тощо). 

 

Проблематика 

 

1. Проблемним досі залишається питання в’їзду та виїзду до/з ТНКТ дітей, які не 

досягли 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків, оскільки наявна на 

сьогодні судова процедура недостатньо ефективна та розгляд справ цієї категорії 

потребує чималого часу. 

2. Неврегульованим залишається також питання виїзду з ТНКТ транспортних засобів у 

разі втрати свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорту). 

Чинним законодавством передбачено, що під час відновлення втраченого свідоцтва 

про реєстрацію такі транспортні засоби підлягають огляду фахівцями експертної 

служби МВС з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин  з 

номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах. Однак 

оскільки таке свідоцтво втрачено на ТНКТ, то і перемістити такий транспортний засіб 

через лінію зіткнення неможливо. 

3. Необхідність постійного оновлення заявки (повторної подачі) на продовження дії 

електронного дозволу фізичній особі для багаторазового в’їзду на ТНКТ та виїзду з 

неї через будь-які діючі КПВВ. Згідно з чинною на сьогодні редакцією «Тимчасового 

порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та 

Луганської областей» дозвіл фізичній особі для багаторазового в’їзду/виїзду 



12 
 

оформлюється без обмеження терміну дії. Проте на практиці ця норма не працює та 

термін дії оформленого дозволу, як і раніше, становить 1 рік. Водночас саме 

існування дозвільної системи (навіть у разі забезпечення функціонування дозволів 

без обмеження терміну їхньої дії) створює постійні практичні проблеми під час 

перетину лінії зіткнення для громадян (технічні проблеми реєстру дозволів, 

«зависання бази», необхідність оформлення термінових дозволів чи оформлення 

дозволів у разі зміни документа, на який їх реєстрували, тощо). 

4. Чотири контрольних пункти пропуску в Донецькій та один (пішохідний) у Луганській 

областях є критично недостатніми та не мають належної інфраструктури. Попри 

визначення обласних військово-цивільних адміністрацій відповідальними за 

утримання та облаштування КПВВ, пункти пропуску залишаються не переданими на 

утримання, фінансування подібних затрат у бюджетах не передбачено, борги за 

спожиту за попередні роки електроенергію не сплачено. Незадовільним залишається 

транспортне сполучення як до пунктів пропуску, так і між блокпостами першого, 

другого рубежів безпосередньо на КПВВ. 

 

Рекомендації 

 

1. Внести зміни до ЦК України та передбачити скорочену процедуру розгляду й 

вирішення справ у судах щодо видачі дозволу на в’їзд та виїзд до/з ТНКТ дітей, які не 

досягли 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків. 

2. Внести зміни до «Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію 

зіткнення у межах Донецької та Луганської областей» щодо можливості виїзду з 

ТНКТ транспортних засобів без свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 

(технічного паспорта) для його оформлення на території України, де органи 

державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. 

3. Службі безпеки України та іншим уповноваженим суб’єктам невідкладно 

забезпечити проведення всіх необхідних технічних робіт із «Реєстром дозволів для 

переміщення осіб в районі проведення АТО» щодо безстроковості дії дозволу 

фізичній особі для багаторазового в’їзду на ТНКТ та виїзду з неї через будь-які діючі 

КПВВ. Надалі потрібно скасувати дозвільну систему для перетину лінії зіткнення у 

межах Донецької та Луганської областей і запровадити процедуру паспортного 

контролю, аналогічну процедурі контролю під час перетину державного кордону. 

4. Кабінету Міністрів України, МТОТ, Донецькій і Луганській обласним військово-

цивільним адміністраціям забезпечити передачу на баланс усіх без виключення 

КПВВ, передбачити у відповідних бюджетах фінансування затрат на їх утримання та 

покриття боргів за попередні періоди. 
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1.2 Переміщення товарів через лінію зіткнення та/або в її межах фізичними особами 

 

Нормативно-правове регулювання 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку переміщення 

товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» від 1 березня 2017 

р. № 99. 

Наказ Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб «Про затвердження Переліку та обсягів товарів, дозволених для 

переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення» від 24.03.2017 

№ 39(далі – Наказ № 39). 

Стаття 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) 

«Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення 

антитерористичної операції» 

Наказом МТОТ № 39 від 24.03.2017 року затверджено Перелік та обсяг товарів, дозволених 

для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення (далі – 

Перелік). Зокрема ним визначено, що через лінію зіткнення у ручній поклажі та/або 

супроводжуваному багажі автомобільним транспортом дозволено переміщувати товари, 

сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 грн та сумарна вага яких не 

перевищує 75 кг на одну особу згідно із затвердженим Переліком. 

Проблематика 

 

1. Вичерпний перелік харчових і непродовольчих товарів, дозволених до переміщення. 

Непоодинокі випадки відмови у переміщенні харчових продуктів (наприклад, мед, 

виноград тощо), непродовольчих товарів (наприклад, автозапчастини, об’ємна 

побутова техніка та ін.). Відсутність у Переліку твердого пічного побутового палива, 

що особливо гостро відчувається в опалювальний період, могильних пам’ятників, тіла 

для поховання, грошових коштів тощо. Крім цього, також фіксують випадки 

складення протоколів про адміністративні правопорушення на підставі статті 204-3 

КУпАП. 

2. Неможливість переміщення через лінію зіткнення власних речей у разі повернення 

особи на постійне місце проживання на тимчасово неконтрольовану територію. 
 

Рекомендації 

 

1. Кабінету Міністрів України внести зміни до «Порядку переміщення товарів до району 

або з району проведення антитерористичної операції», затвердженого Постановою 

КМУ від 1 березня 2017 р. № 99, якими визначити необхідність затвердження порядку 

переміщення товарів з переліком заборонених товарів до переміщення замість переліку 

дозволених товарів, а МТОТ скасувати Наказ «Про затвердження Переліку та обсягів 

товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через 

лінію зіткнення» від 24.03.2017 № 39 та розробити і затвердити перелік заборонених 

до переміщення товарів, змінивши сам принцип його формування («дозволено все, що 

прямо не заборонено Переліком»). 

2. Спростити процедуру переміщення через лінію зіткнення власних речей у разі 

повернення особи на постійне місце проживання на ТНКТ. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17/paran22#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17/paran22#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17/paran22#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17/paran22#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17/paran22#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17/paran22#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17/paran22#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17/paran22#n22
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3882#n3882
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3882#n3882
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3882#n3882
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3882#n3882
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3882#n3882
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3882#n3882
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3882#n3882
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3882#n3882
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3882#n3882
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2. ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ 

 

Нормативно-правове регулювання 

 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

від 20.10.2014 року № 1706-VII. 

Постанова КМУ «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 1 жовтня 2014  

року № 509. 

Постанова КМУ «Порядок створення, ведення та доступу до відомостей  

Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб» від 22 вересня 2016 року 

№ 646. 

Пункт 2-2 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову  

допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI. 

 

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково, крім випадків скасування дії 

довідки. 

Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа 

звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення 

районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, 

районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Заява подається внутрішньо переміщеною особою, у тому числі неповнолітніми дітьми, 

особисто, а малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких 

обмежено, – через законного представника (далі - заявник). Разом із заявою заявник подає 

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що 

посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини. 

Перелік документів,  що посвідчують особу та підтверджують громадянство України або 

підтверджують спеціальний статус особи, міститься в статті 13 Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI. 

Кожна дитина, у тому числі та, яка прибула без супроводження батьків, інших законних 

представників, отримує довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень та мали реєстрацію 

місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право на отримання 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у випадку, якщо не бажають 

повернутися до попереднього місця проживання через обставини негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав 

людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо 

переміщених осіб мають право на отримання безоплатної правової допомоги, в тому числі 

вторинної (БВПД), шляхом представництва їх інтересів в судах, інших державних органах, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/paran85#n85
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/paran85#n85
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/paran85#n85
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/paran85#n85
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/paran85#n85
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5492-17/paran118#n118
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5492-17/paran118#n118
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5492-17/paran118#n118
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органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також допомогу в складенні 

документів процесуального характеру. 

Проблематика 

1. Впровадження Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, 

яка досі перебуває в дослідній експлуатації. Виникають ситуації, коли у зв’язку з 

технічними проблемами особи не можуть отримати довідку про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи впродовж тривалого часу. 

2. Складнощі під час оформлення довідки внутрішньо переміщеної особи при 

пред’явленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон та документів, які 

підтверджують фактичне проживання особи на момент виникнення негативних 

наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 

характеру, оскільки часто представники управлінь праці та соціального захисту 

населення вимагають подавати виключно паспорт громадянина України. 

3. Часті відмови у видачі довідки внутрішньо переміщеної особи у тих випадках, коли 

особи переміщуються в межах одного населеного пункту. 

4. Неможливість подавати заяву про взяття на облік ВПО представником за довіреністю, 

або виїздів працівників УПСЗН до осіб з обмеженими можливостями, або тих, хто з 

незалежних від власної волі причин не можуть самостійно подати заяву про взяття на 

облік ВПО, де такі працівники приймуть заяву та необхідні документи. 

5. Відмова в отриманні довідки ВПО колишнім студентам, які закінчили навчання, 

проте в гуртожитку не проживали. 

6. Проблеми з отриманням довідок ВПО дітьми, які народилися на підконтрольній 

українській владі території вже після внутрішнього переміщення їхніх батьків або 

одного з них. У статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» сказано, що внутрішньо переміщеною особою є виключно та 

особа, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті дії 

обставин, визначених у цій же статті. Водночас Постановою КМУ № 509 «Про облік 

внутрішньо переміщених осіб» визначено, що довідку отримує кожна дитина, в тому 

числі та, що прибула без супроводження батьків, законного представника, а також 

дитина, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи. 

 

Рекомендації 

1. Впровадження Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у 

повну промислову експлуатацію. Забезпечення належного обліку внутрішньо 

переміщених осіб повинно враховувати повноцінне виявлення їхніх потреб і 

характеристик. Впровадження такої системи в ідеалі повинно суттєво поліпшити 

взаємодію внутрішньо переміщених осіб, управлінь праці та соціального захисту 

населення, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, що 

займаються проблемами ВПО, і створити умови для спрощення та прискорення 

процесів надання допомоги тим, хто її найбільше потребує. 

2. Міністерству соціальної політики України надати відповідні роз’яснення працівникам 

управлінь праці та соціального захисту населення про перелік документів, що 

посвідчують особу та підтверджують громадянство України або підтверджують 
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спеціальний статус особи, пред’явлення яких є достатнім під час звернення за 

оформленням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

3. Міністерству соціальної політики України надати відповідні роз’яснення працівникам 

управлінь праці та соціального захисту населення щодо правомірності видачі довідок 

внутрішньо переміщеної особи у разі, якщо особи переміщуються в межах одного 

населеного пункту, якщо зміну місця проживання здійснюють у результаті або з 

метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 

повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 

природного чи техногенного характеру. 

4. Кабінету Міністрів України внести зміни до постанови № 509 від 01.10.2014 року, 

передбачивши можливість для осіб з інвалідністю I групи та осіб, які за висновком 

лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги, подавати заяви на отримання довідки ВПО через 

представника за довіреністю. 

5. Кабінету Міністрів України внести зміни до постанови № 509 від 01.10.2014 року, 

передбачивши можливість реалізувати своє право на отримання довідки ВПО для тих 

студентів, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень на момент 

виникнення обставин, зазначених у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб», проте не мали реєстрації місця проживання в 

гуртожитках і які не бажають повернутися до попереднього місця проживання. 

6. Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України у відповідність положення 

статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод ВПО» та абзацу 3 пункту 6 

Постанови КМУ № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб». 
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3. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ 

 

Нормативно-правове регулювання 

 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 року № 1706-VII. 

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 

20.11.2012 № 5492-VI. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразка бланка, 

технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» від 

25 березня 2015 № 302. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразка бланка, 

технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон» від 07.05.2014 № 152. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оформлення 

документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України» від 

04.06.2014 № 289. 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку 

оформлення і видачі паспорта громадянина України» від 13.04.2012 № 320. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207. 

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», яка регулює питання забезпечення прав ВПО на отримання документів, 

що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що 

посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, оформлення таких документів 

здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

міграції (Державна міграційна служба України), за місцем проживання внутрішньо 

переміщеної особи. 

Прийом документів від громадян здійснюють такі підрозділи Державної міграційної 

служби України (далі – ДМС): 

- від внутрішньо переміщених осіб – за місцем фактичного проживання, зазначеним у 

довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

- від осіб, які зареєстровані в населених пунктах, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, 

розташованих на лінії зіткнення (Донецька та Луганська області), і не отримали 
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довідку внутрішньо переміщеної особи – за місцем звернення особи територіальним 

підрозділом головного управління ДМС України в Донецькій або Луганській областях 

відповідно; 

- від осіб, які проживають і зареєстровані на тимчасово окупованій території України 

(Автономній Республіці Крим і м. Севастополь) і не отримали довідку внутрішньо 

переміщеної особи – територіальним підрозділом ДМС за місцем звернення 

громадянина або його представника. 

 

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється 

незалежно від місця проживання заявника та місцезнаходження територіального підрозділу 

ДМС. 

Особа, яка досягла 16-річного віку та не має паспорта громадянина України і 

реєстрації місця проживання, може одночасно подати заяви про видачу паспорта та про 

реєстрацію місця проживання (пункт 1.5 Порядку оформлення і видачі паспорта 

громадянина України). Проте, згідно з Правилами реєстрації місця проживання 

реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснює виконавчий орган 

сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі, коли відповідно до Закону 

виконавчий орган сільської ради не утворено) на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної 

або міської ради, що унеможливлює здійснення реєстрації місця проживання територіальним 

підрозділом ДМС. 
 

Проблематика 

 

1. Особам, які отримували паспорт громадянина України ще до початку проведення 

антитерористичної операції і заяви про оформлення паспорта (Форма 1) яких 

залишилися на тимчасово окупованій території України, надання послуг 

територіальними підрозділами ДМС України здійснюють після прийняття рішення за 

результатами проведення ідентифікації. Ідентифікацію проводять шляхом надсилання 

запитів щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у письмовому 

зверненні. У виключних випадках за відсутності фотокартки особи та за результатами 

перевірок, за якими особу не ідентифіковано, з метою встановлення особи 

проводиться опитування родичів, сусідів, які були зазначені у письмовому зверненні. 

За результатами їх свідчень складається акт встановлення особи за формою, 

встановленою МВС. Строк проведення процедури встановлення особи не повинен 

перевищувати двох місяців. Переважна частина звернень із проблемами при поданні 

документів для оформлення, обміну паспорта громадянина України стосується 

вимоги надати додаткові документи, що містять фотозображення особи: паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, військового квитка, 

пенсійного посвідчення, а також документів про освіту, про підтвердження актів 

цивільного стану та ін., проте надати такі документи чи привести із собою родичів чи 

сусідів часто дуже складно або навіть неможливо. 

2. Відмови територіальних підрозділів ДМС у прийнятті документів на оформлення 

паспорта громадянина України замість втраченого або викраденого за місцем 

фактичного проживання особи у випадку відсутності у неї довідки ВПО (зокрема, це 

стосується осіб, яким відмовлено у видачі довідки, оскільки вони на момент 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1089-12/paran203#n203
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1089-12/paran203#n203
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виникнення обставин збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів 

насильства, порушень прав людини вже не проживали на вказаній території) або 

втрати довідки ВПО (викрадення, зіпсуття). У зв’язку із цим особи, зареєстровані в 

населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення (Донецька та Луганська області), змушені подавати такі документи 

виключно в територіальні підрозділи ДМС України в Донецькій або Луганській 

областях відповідно. 

3. Неможливість проставлення відмітки про реєстрацію місця проживання особи на 

тимчасово окупованій території України під час оформлення (зокрема, вперше при 

досягненні 14-річного віку), обміну паспорта громадянина України або за зверненням 

особи, а також неможливість проставлення відмітки про зняття з такої реєстрації без 

одночасної процедури реєстрації місця проживання на території України, де органи 

державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі. 

 

Рекомендації 

 

1. Кабінету Міністрів України внести зміни до «Порядку оформлення, видачі, обміну, 

пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення 

паспорта громадянина України», затвердженого Постановою КМУ № 302 від 

25.02.2015 року, та розширити коло осіб, яких можуть залучати до процедури 

встановлення особи (зокрема виклавши абзац 3 пункту 43 в такій редакції: «Крім того, 

у виключних випадках за відсутності фотокартки особи та за результатами перевірок, 

за якими особу не ідентифіковано, з метою встановлення особи проводиться 

опитування родичів, сусідів та інших осіб, які були зазначені у письмовому 

зверненні. За результатами їхніх свідчень складається акт встановлення особи за 

формою, встановленою МВС»), а також розглянути можливість проведення такої 

процедури дистанційно, із залученням територіального управління/підрозділу ДМС за 

місцем проживання особи, яка надає відповідні свідчення. 

2. Державній міграційній службі України видати відповідне доручення своїм 

територіальним підрозділам, передбачивши можливість подання документів на 

оформлення паспорта громадянина України замість втраченого або викраденого до 

будь-якого територіального підрозділу ДМС за місцем звернення громадянина або 

його представника незалежно від факту перебування особи на обліку внутрішньо 

переміщених осіб (за аналогією з особами, які проживають або зареєстровані на 

тимчасово окупованій території України (Автономній Республіці Крим та м. 

Севастополь) і не отримували довідку ВПО). 

3. Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України внести зміни до чинного 

законодавства щодо визначення органу реєстрації, уповноваженого на проставлення 

відмітки про реєстрацію місця проживання особи на тимчасово окупованій території 

України (територіальні управління ДМС або обласні ВЦА) або зняття з такої 

реєстрації. 
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4. ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Нормативно-правове регулювання 

 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.03.2014 № 1706-VII. 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII. 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

23.09.1999 № 1105-XIV. 

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 

01.06.2000 № 1768-ІІІ. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27 грудня 2001 р. № 1751. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» від 24.12.2003 № 250. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам» від 08.06.2016 № 365. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 № 505. 

Постанова правління Фонду соціального страхування «Про затвердження Порядку 

надання матеріального забезпечення деяким категоріям застрахованих осіб» від 24.01.2017 

№ 8. 

 

4.1 Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат 

на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 

Грошову допомогу надають внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з 

тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і населених пунктів, 

розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких 

зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення 

антитерористичної операції та яких взято на облік у структурних підрозділах з питань 

соціального захисту населення, з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого 

обліку включно, але не більше ніж на шість місяців. 

Грошову допомогу надають у таких розмірах: 

- для осіб, які отримують пенсію, та дітей – 1 000 грн на особу (члена сім’ї); 

- для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю – 130 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

- для осіб з інвалідністю II групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність; 

- для осіб з інвалідністю III групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили 

працездатність; 

- для працездатних осіб – 442 грн на особу (члена сім’ї). 
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http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0008890-17#n8
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Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на 

кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 грн, для сім’ї, до складу якої входять 

особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, – 3 400 грн, для багатодітної сім’ї – 5 000 грн. 

        Грошова допомога не призначається у разі, коли: 

- будь-хто з членів сім’ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з 

числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції) має у власності житлове приміщення/частину житлового 

приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, 

населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових 

приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом 

технічного стану; 

- будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у 

сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для 

працездатних осіб – (40 600 грн). 

 

Проблематика 

 

1. Відсутність прив’язки розміру щомісячної грошової допомоги до прожиткового 

мінімуму, що не дає змоги реагувати на інфляційні процеси, зокрема зростання 

вартості найму (оренди) житла або оплати житлово-комунальних послуг. 

2. Низка населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, і населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, 

відсутні в затверджених Розпорядженням КМУ № 1085-р Переліках (Додатки 1 і 2), 

тому особи, які перемістилися з таких населених пунктів, не можуть реалізувати своє 

право на отримання щомісячної грошової допомоги. Крім того, окремі населені 

пункти, з яких було здійснено переміщення, перейменовано, що не відображено в 

затверджених Розпорядженням КМУ № 1085-р Переліках (Додатки 1 і 2) і також 

створює практичні перешкоди для призначення щомісячної грошової допомоги. 

Потрібно також зауважити, що відповідно до Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово 

окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» буде створено 

окремий перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих 

у Донецькій і Луганській областях, що буде визначатися Президентом України за 

поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій 

Генерального штабу Збройних Сил України. 

3. Не передбачено можливість відновлення виплат щомісячної грошової допомоги у 

разі, якщо їх припинено на підставі п. 7 Постанови КМУ «Про надання щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 № 

505, навіть якщо у подальшому, після припинення виплат, особа офіційно 

працевлаштувалася. 

4. Невизначеність терміна «будь-хто з членів сім’ї» та його різне тлумачення під час 

призначення щомісячної адресної допомоги, що має особливо важливе значення у 
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зв’язку із тим, що всю відповідальність за подання недостовірної інформації несе 

уповноважений член сім’ї, вказаний у заяві. 

5. Неможливість отримання щомісячної адресної допомоги у тих випадках, коли в 

одного чи кількох членів сім’ї у власності наявне житлове приміщення/частина 

житлового приміщення, проте з різних причин фактичне проживання там неможливе. 

6. Обмежуючі та дискримінаційні положення Порядку призначення (відновлення) 

соціальних виплат і Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат, 

передбачених Постановою КМУ «Деякі питання здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам» від 08.06.2016 № 365, а саме: 

- у частині створення місцевими держадміністраціями комісій, які мають повноваження 

зупиняти та відмовляти в призначенні соціальних виплат (у т.ч. пенсій). Це 

суперечить Конституції України, адже пенсії мають виплачувати всім громадянам; 

- створення робочих груп з представників МВС, ДМС, СБУ, Нацполіції та Пенсійного 

фонду, які можуть здійснювати додаткові перевірки ВПО зі складанням акта 

обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, який не передбачений Законом «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

- можливість відновлення соціальних виплат виключно через два або шість місяців з 

моменту їх припинення, у разі, якщо підставою для припинення було встановлення 

факту відсутності особи за фактичним місцем проживання або скасування дії довідки 

ВПО (п. 16 і 18 Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 

365). 

 

 

Рекомендації 

 

1. Кабінету Міністрів України внести зміни до Постанови КМУ «Про надання 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат 

на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 

року № 505 щодо необхідності прив’язки розміру щомісячної грошової допомоги до 

постійно зростаючого прожиткового мінімуму, що дасть змогу хоча б частково 

врахувати інфляційні процеси. 

2. Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки за поданням Антитерористичного 

центру при Службі безпеки подавати на розгляд в КМУ у встановлені терміни 

щомісячні пропозиції щодо оновлення Переліків населених пунктів, затверджених 

Розпорядженням КМУ № 1085-р (Додатки 1 і 2) відповідно до реальної ситуації. 

3. Кабінету Міністрів України вести зміни до Постанови КМУ «Про надання щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 

року № 505 і передбачити можливість відновлення без обмежень будь-яким строком 

раніше припинених виплат у разі офіційного працевлаштування особи. 

4. Кабінету Міністрів України внести зміни до Постанови КМУ № 505 і визначити 

термін «будь-хто з членів сім’ї». 
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5. Кабінету Міністрів України внести зміни до абзацу другого пункту 6 Постанови КМУ 

№ 505, врахувавши положення житлового законодавства щодо визначення норми 

житлової площі на особу та на сім’ю. 

6. Кабінету Міністрів України скасувати Постанову КМУ «Деякі питання здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 08.06.2016 року № 365 і 

прийняти альтернативний порядок призначення (відновлення) соціальних виплат і 

механізм контролю за соціальними виплатами для ВПО, який має стосуватися 

виключно отримувачів щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат 

на оренду житла та оплату житлово-комунальних послуг і не повинен застосовуватися 

до отримувачів виплат пенсії та всіх інших видів соціальних виплат. 

 

 

4.2 Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 2811-

XII. 

 

Закон встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з 

дітьми через надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів, 

віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у 

загальній системі соціального захисту населення. 

Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають усі жінки, у 

т.ч. не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами призначають, якщо звернення за нею 

надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та 

пологами, і виплачують жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 

календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше 

дітей – 70) календарних днів після пологів. 

Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами надають у розмірі 100 відсотків 

середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю 

тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового 

мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць. 

  

4.3 Допомога при народженні дитини 

       Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 2811-XII, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми». 

 

Допомогу при народженні дитини надають одному з батьків дитини (опікуну), який 

постійно проживає разом з дитиною. 

         Допомогу батькам при народженні дитини призначають на підставі свідоцтва про 

народження дитини. Опікунам зазначену допомогу призначають на підставі рішення про 

встановлення опіки. 

Для призначення допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального 

захисту населення один з батьків (опікун), з яким постійно проживає дитина, подає заяву та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF
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копію свідоцтва про народження дитини, а також пред’являє паспорт або інший документ, 

що посвідчує особу, та свідоцтво про народження дитини. 

Цей перелік документів вичерпний. 

У разі народження (встановлення опіки) двох і більше дітей допомогу надають на 

кожну дитину. 

Виплату допомоги здійснюють одноразово у сумі 10 320 грн, решту суми допомоги 

виплачують упродовж наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Розмір допомоги встановлено у розмірі 41 280 грн. 

Допомогу при народженні дитини призначають за умови, якщо звернення за її 

призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня народження дитини. 

  

Проблематика 

 

1. Не передбачено можливості звернення за такою допомогою після закінчення 12 

місяців з моменту народження дитини або за її відновленням з моменту припинення 

для тих осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України. 

2. Відсутній порядок звернення за призначенням допомоги при народженні дитини для 

громадян, які постійно проживають на тимчасово окупованій території України, в 

електронному вигляді з використанням ЕЦП. 

   

Рекомендації 

 

1. Кабінету Міністрів України внести зміни до Постанови КМУ «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 

року № 1751 щодо скасування 12-місячної вимоги для звернення за призначенням 

допомоги при народженні дитини вперше або за її відновленням з моменту 

припинення для тих осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України. 

2. Кабінету Міністрів України внести зміни Постанови КМУ «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 

року № 1751 і розширити коло осіб, які можуть звернутися за оформленням допомоги 

при народженні дитини (напр., інші родичі, з якими проживає дитина), а також 

передбачити можливість первинного подання відповідних документів в електронному 

вигляді з використанням ЕЦП. 

    

4.4 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 

01.06.2000 р. № 1768-ІІІ. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» від 24.12.2003 р. № 250. 

 

Малозабезпечена є сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має 

середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-%D0%BF
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Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – щомісячна допомога, яка 

надається у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї. 

Заяву про надання державної соціальної допомоги подає уповноважений представник 

сім’ї до місцевої державної адміністрації або до виконавчого комітету сільської, селищної 

ради. У заяві члени сім’ї дають згоду на збір інформації про них, їх власність, доходи та 

майно. 

Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім’ї подає органу 

соціального захисту населення такі документи: 

● заяву; 

● документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї; 

● декларацію про доходи та майно (заповнюють на підставі довідок про доходи 

кожного члена сім’ї); 

● довідку про наявність і розмір земельної частки (паю). 

  

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям не призначають у разі, якщо: 

- працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за 

денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних 

закладах I-IV рівня акредитації впродовж трьох місяців, що передують місяцю звернення за 

призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку 

визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про 

зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до 

досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду впродовж часу, 

визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш ніж до 

досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-

інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за 

особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги під час 

вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з’ясовано, що малозабезпечена 

сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно 

(здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька 

членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; 

можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від 

народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної 

машини, мікроавтобуса тощо); 

- особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, упродовж 12 місяців перед 

зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири 

(будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших 

товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, 

ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного 

(у т.ч. мобільного) зв’язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм 

споживання та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності) у сумі, яка на 

час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї; 

- у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, 

що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м на сім’ю, 

чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму). 
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Рішення про призначення соціальної допомоги або про відмову в її наданні приймає 

орган соціального захисту населення впродовж десяти календарних днів. 

 

Проблематика 

 

1. Під час призначення допомоги враховують показники офіційного доходу другого з 

батьків (інших членів сім’ї) без урахування відсутності контактів з ними або факту їх 

постійного проживання на тимчасово окупованій території України. 

 

Рекомендації 

 

1. Кабінету Міністрів України внести зміни до «Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми», затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2001 

р. № 1751 і виключити обов’язковість урахування офіційного доходу другого з батьків 

(інших членів сім’ї) під час призначення допомоги у тому разі, якщо відсутність 

контактів з ним підтверджено в установленому порядку. 

 

4.5 Допомога на дітей одиноким матерям 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 2811-

ХІІ. 

Постанова Кабінету України «Про затвердження порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 р. № 1751. 

 

Відповідно до статті 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у 

шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про 

народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його 

легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про всиновлення дитини) 

відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому 

порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, 

усиновлювача) дитини. 

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у 

разі смерті одного з батьків, які не отримують на них пенсію в разі втрати годувальника або 

соціальну пенсію. 

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу соціального захисту 

населення подають такі документи: 

  1) заяву про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики; 

     2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію 

народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або 

довідку про народження, видану виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст 

обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до 

актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 

135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним 
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органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації 

в установленому законодавством порядку; 

     3) копію свідоцтва про народження дитини; 

     4) довідку про реєстрацію місця проживання матері та дитини. 

У разі неможливості отримати таку довідку допомогу призначають на підставі висновку про 

початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого Центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей і молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається 

за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному 

державному утриманні, подають довідку про реєстрацію місця проживання матері та довідку 

про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини. 

Допомогу на дітей одиноким матерям призначають незалежно від отримання на дітей 

інших видів допомоги. 

 

Виплату допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняють у разі: 

● позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 

● позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду; 

● скасування рішення про  усиновлення дитини або визнання його недійсним; 

● реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку; 

● надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених 

законом; 

● смерті дитини; 

● смерті отримувача допомоги. 

Виплату допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняють у разі: 

● тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання; 

● відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав; 

● тимчасового працевлаштування дитини. 

 

 

5. ПРАВО НА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Нормативно-правове регулювання 

 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 № 1058-IV. 

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 № 1706-VII. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам» від 05.11.2014 № 637. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам» від 08.06.2016 № 365. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати пенсій, грошової 

допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ» від 22.09.2016 № 662. 

Постанова правління Пенсійного Фонду України «Про затвердження Порядку 

подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до 
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Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 25.11.2005 № 

22-1. 

Постанова правління Пенсійного Фонду України «Про реалізацію Постанови 

Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» від 08.04.2016 № 7-1 (щодо емісії платіжних 

карток, які одночасно є пенсійним посвідченням). 

5.1 Доступ до пенсійних виплат внутрішньо переміщених осіб 

Для отримання пенсійних виплат особи, переміщені з тимчасово окупованої території 

та районів проведення антитерористичної операції, крім необхідності отримання довідки 

внутрішньо переміщеної особи, відкриття рахунку виключно в Ощадбанку, оформлення 

електронного пенсійного посвідчення (далі – ЕПП) і періодичного проходження фізичної 

ідентифікації в установі банку (перші два рази – кожні шість місяців, надалі – кожні 12 

місяців для тих, хто вже отримав ЕПП, і кожні три місяці для всіх інших отримувачів пенсії), 

повинні також дотримуватися обмежень, передбачених статтею 12 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (тривала відсутність (більш як 60 

днів, в окремих випадках 90 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави 

вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного 

проживання), а також обмеження, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України № 

365 від 08.06.2016 (щодо перевірок фактичного місця проживання, припинення виплат 

пенсій за рішеннями відповідних комісій тощо). 

 

Проблематика 

 

1. Можливість отримувати пенсії виключно через рахунки, відкриті в установах 

Ощадбанку, що позбавляє особу права вибору банківської установи. 

2. Необхідність проходити процедури перевірок (чергових, в порядку контролю, на 

призначення чи відновлення пенсійних виплат) достовірності зазначеної в заяві 

інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної 

особи зі складанням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. 

3. Можливість відновлення пенсійних виплат виключно через два або шість місяців з 

моменту їх припинення, у разі, якщо підставою для припинення було встановлення 

факту відсутності особи за фактичним місцем проживання або скасування дії довідки 

внутрішньо переміщеної особи (п. 16 і 18 Порядку здійснення контролю за 

проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх 

фактичного проживання/перебування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 8 червня 2016 року № 365). 

4. Часті випадки відновлення раніше припинених пенсійних виплат без урахування 

заборгованості, що виникла за цей період. 

5. Складнощі із підтвердженням страхового стажу для отримання пенсії, особливо в разі 

призначення пільгової пенсії за відповідними списками (1 і 2) професій і посад, які 

дають на неї право. 
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Рекомендації 

 

1. Кабінету Міністрів України внести зміни до Постанови КМУ «Про здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 05.11.2014 № 637 і 

передбачити можливість отримувати виплату пенсії для внутрішньо переміщених осіб 

через рахунки, відкриті в будь-якій банківській установі України. 

2. Кабінету Міністрів України внести зміни до Постанови КМУ «Про здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 05.11.2014 № 637 щодо 

виключення обов’язковості надання довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб під час оформлення пенсійних і соціальних виплат, не пов’язаних зі 

щомісячною адресною грошовою допомогою для ВПО, скасувати Постанову КМУ 

«Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 

08.06.2016 року № 365 і прийняти альтернативний порядок призначення 

(відновлення) соціальних виплат і механізм контролю за соціальними виплатами для 

ВПО, який має стосуватися виключно отримувачів щомісячної адресної грошової 

допомоги для покриття витрат на оренду житла та оплату житлово-комунальних 

послуг і не повинен застосовуватися до отримувачів виплат пенсії та інших 

соціальних виплат, не пов’язаних з переміщенням. 

3. Кабінету Міністрів України, Міністерству соціальної політики України, Пенсійному 

фонду України та його територіальним підрозділам потрібно припинити практику 

щодо відновлення або повторного призначення виплат пенсії виключно через два або 

шість місяців з моменту прийняття рішення про їх припинення та передбачити 

можливість їх відновлення одразу з місяця припинення таких виплат. 

4. Міністерству соціальної політики України, Пенсійному фонду України надати 

відповідні роз’яснення працівникам територіальних управлінь щодо поверненням сум 

заборгованості за період припинення виплат під час вирішення питання про їх 

відновлення. 

5. Пенсійному Фонду України потрібно спростити порядок підтвердження наявного 

страхового стажу, зокрема за допомогою прийняття будь-яких наявних у особи 

документів чи на підставі показань (у т.ч. посвідчених нотаріально) свідків, які 

працювали з особою, яка звернулася за призначенням пенсії, на одному підприємстві, 

установі, організації в той же період. 

 

5.2 Доступ до пенсійних виплат громадян, які зареєстрували своє місце проживання на 

території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі 

та відмовилися від довідки ВПО 

 

У 2015–2016 роках тим особам, які змінили місце реєстрації (прописку) за новим 

місцем проживання та відмовилися від довідки ВПО, пенсійні виплати продовжували на 

загальних підставах за наявними електронними пенсійними справами, без вимоги надання 

довідки. При цьому ще тоді траплялися поодинокі випадки відмов продовження пенсійних 

виплат без надання довідки через відсутність у особи паперової пенсійної справи та 

неможливості її отримання з тимчасово непідконтрольної території. У письмових відповідях 

представники територіальних управлінь Пенсійного фонду України покликалися на пункт 

4.12 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій 
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відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в 

якому визначено, що за переїзду пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці орган, що призначає пенсію, не пізніше трьох 

робочих днів з дня отримання заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до 

органу, що призначає пенсію, за попереднім місцем проживання (реєстрації) пенсіонера. 

Пенсійну справу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту пересилають органу, 

що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації). 

 

Проблематика 

 

1. З початку 2017 року випадки відмови у виплаті пенсій людям, які перемістилися з 

тимчасово непідконтрольної Україні території, змінили місце реєстрації за новим 

місцем проживання та згодом відмовилися від довідки ВПО, стали масовими. У 

серпні 2017 року управління Пенсійного фонду припиняють виплати пенсії всім ВПО, 

які змінили місце реєстрації та до цього отримували пенсію за електронними 

справами без наявності довідки ВПО. Спочатку заявленою причиною відмови у 

виплаті пенсій органи Пенсійного Фонду здебільшого вказували відсутність 

паперових справ пенсіонерів. Водночас припиняється виплата пенсії і тим особам, які 

здійснили оформлення пенсії вже після внутрішнього переміщення (тобто оригінал 

паперової пенсійної справи формувався на підконтрольних Україні територіях). 

Однак згодом серед відповідей також вказується необхідність внесення змін до 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

Наразі для відновлення виплати пенсій управління Пенсійного Фонду пропонують два 

шляхи: надати письмову відмову від управління праці та соціального захисту 

населення у видачі довідки ВПО або відновити реєстрацію особи як ВПО та заново 

подати довідку. Однак управління праці та соціального захисту населення не мають 

права відмовити у видачі довідки особі, яка була змушена покинути своє місце 

проживання в результаті негативних наслідків збройного конфлікту чи тимчасової 

окупації без зазначення чітко визначених підстав. Водночас Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» не передбачено такої підстави 

припинення виплати раніше призначеної пенсії, як відсутність чи неподання довідки 

ВПО. Згідно зі статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» серед підстав для скасування дії довідки про взяття на 

облік ВПО є також і подання особою заяви про відмову від довідки. 

 

Рекомендації 

 

1. Міністерству соціальної політики України разом із Пенсійним фондом України 

надати окреме роз’яснення щодо продовження виплати пенсій за електронними 

пенсійними справами для осіб, які змінили своє місце реєстрації (“прописку”) за 

новим місцем проживання та відмовилися від довідки ВПО, після підтвердження 

інформації про відмову від довідки ВПО і зняття особи з відповідного обліку. 2015 

року Міністерство соціальної політики України дало роз’яснення стосовно тих осіб, 

яким було відмовлено у видачі довідки ВПО, але чиї паперові справи залишилися на 

тимчасово непідконтрольній території. Таким особам територіальні управління 

Пенсійного фонду повинні продовжувати платити пенсію по електронних справах за 
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наявності відмови у видачі довідки ВПО. Для якнайшвидшого врегулювання питання 

щодо відновлення виплат пенсій громадянам, які зареєстрували своє місце 

проживання на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у 

повному обсязі та відмовилися від довідки ВПО, Мінсоцполітики та ПФУ необхідно 

видати аналогічне за своїм характером роз’яснення. 

5.3 Доступ до пенсійних виплат громадян, які проживають на тимчасово окупованій 

території України 

Стаття 46 Конституції України визначає: громадяни мають право на соціальний 

захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 

старості та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії, інші види соціальних виплат і 

допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не 

нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

За підрахунками ПФУ, на територіях Донецької та Луганської областей, на яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, 2014 року проживало 

близько 1 млн 278,2 тис. пенсіонерів, пенсійні виплати для яких становили близько 30 млрд 

грн. У грудні 2016 року пенсії отримували всього 548,9 тис. з них (маючи довідку 

внутрішньо переміщеної особи), що сумарно становило 11,5 млрд грн7. 

 

Проблематика 

 

1. На сьогодні держава не забезпечує жителям окупованих територій Донецької та 

Луганської областей право на соціальний захист, у т.ч. пенсійне забезпечення, а 

спонукає їх користуватися порядком отримання соціальних виплат, який діє лише для 

внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України № 637 від 05.11.2014. Для того, щоб мати змогу отримувати 

законно зароблену впродовж свого життя пенсію, більшість таких громадян змушені 

виїжджати на підконтрольну Україні територію та ставати на облік як внутрішньо 

переміщена особа, хоча достатньо багато осіб із числа маломобільних категорій 

населення не може зробити навіть цього. Така ситуація призвела до невідповідності 

офіційної статистики ВПО реальній кількості громадян, які вимушені були покинути 

власні домівки через війну та потребують допомоги з інтеграції в нові громади на 

підконтрольних уряду України територіях, а також залишила велику частину 

пенсіонерів на межі виживання без єдиного джерела доходів. Варто додати, що з 

точки зору міжнародного права та законодавства України пенсія – це власність, на яку 

громадяни мають право незалежно від того, де вони проживають. 

2. Врегулювання потребують обмеження в три роки щодо можливості отримати пенсію 

за минулий час, бо її неотримання відбувається не з вини пенсіонера, а через втрату 

державою контролю над тимчасово окупованими територіями. 

 

 

 

                                                
7 http://nashigroshi.org/2017/03/21/za-rik-ukrajina-vyplatyla-115-milyardiv-vnutrishno-peremischenym-pensioneram-

z-ordlo/ 
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Рекомендації 

 

1. Верховній Раді України прийняти Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян, № 6692, який 

покликаний створити рівні умови доступу до пенсійного забезпечення всіх громадян 

України незалежно від місця проживання та факту внутрішнього переміщення й 

закласти основи під особливий режим і порядок отримання пенсій для пенсіонерів, які 

залишилися жити на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють своїх повноважень. Під особливим режимом і порядком отримання 

пенсій мається на увазі створення можливості для таких осіб звертатися за 

отриманням пенсій до будь-якого територіального управління Пенсійного фонду на 

підконтрольній території України без необхідності надання довідки внутрішньо 

переміщеної особи. Крім цього, проект Закону скасовує обмеження в три роки щодо 

можливості отримати пенсію за минулий час, а також передбачає необхідність 

отримання такими особами електронного пенсійного посвідчення та проходження 

періодичної процедури фізичної ідентифікації у відділеннях Ощадбанку для 

проведення контролю за такими виплатами. 

2. Кабінету Міністрів України прийняти Порядок призначення та виплати пенсії 

громадянам України, які зареєстровані та (або) проживають у населених пунктах, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, 

який було розроблено в рамках міжвідомчої робочої групи щодо вдосконалення 

законодавства у сфері ВПО при Міністерстві з питань тимчасово окупованих 

територій та ВПО та передбачає: 

- - для мобільних громадян: особи самостійно виїжджають на підконтрольну уряду України 

територію та стають на облік у територіальному управлінні ПФУ за місцем звернення. При 

цьому вони не мають оформлювати довідку ВПО, а для виплати пенсії отримують 

електронне пенсійне посвідчення – банківську картку. Такі особи мають періодично 

виїжджати на підконтрольну територію для фізичної ідентифікації та продовження виплат. 

- - для немобільних громадян (особи з інвалідністю, особи похилого віку): для забезпечення 

пенсійних виплат таким категоріям громадян потрібно опрацювати можливість залучення 

міжнародних організацій, які здійснюють свою діяльність на непідконтрольній уряду 

України території. У цьому разі за наявності довіреної особи (опікуна, родича) представник 

міжнародної організації засвідчує довіреність на таку особу. За відсутності такої довіреної 

особи її функції виконує представник міжнародної організації. Посвідчення довіреності та 

періодичну ідентифікацію пенсіонера можна здійснювати за допомогою Skype (за досвідом 

Грузії). 

5.4 Отримання нарахованої, але не виплаченої пенсії на момент смерті та допомоги на 

поховання в тих випадках, коли пенсіонер помер на тимчасово окупованій території 

Донецької та Луганської областей 

Перед тим, як починати процедуру отримання недоотриманої пенсії у зв’язку зі 

смертю пенсіонера й допомоги на поховання в тих випадках, коли пенсіонер помер на 

тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, потрібно отримати 
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свідоцтво про смерть державного зразка. З процедурою його отримання можна ознайомитися 

в розділі 16. 

Відповідно до статті 91 Закону України «Про пенсійне забезпечення» суми пенсії, які 

належали пенсіонерові й залишилися недоотриманими у зв’язку з його смертю, передають 

членам його сім’ї, а в разі їх відсутності – входять до складу спадщини. Ці суми виплачують, 

якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6-ти місяців після смерті пенсіонера. У разі 

смерті пенсіонера його сім’ї або особі, яка здійснила поховання, також виплачують допомогу 

на поховання в розмірі двомісячної пенсії. Таке ж саме правило визначено у статті 52 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: сума пенсії, що 

належала пенсіонерові й залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – 

до місяця смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день 

його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, які перебували на його утриманні, 

незалежно від того, чи проживали вони разом із померлим пенсіонером. Для цього такі члени 

сім’ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести 

місяців із дня відкриття спадщини (тобто дня смерті людини). У разі звернення кількох 

членів сім’ї, які мають право на отримання нарахованої суми пенсії, належна їм відповідно 

до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну, а в разі відсутності членів сім’ї або в 

разі звернення ними за виплатою зазначеної суми у встановлений термін сума пенсії, що 

належала пенсіонерові й залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до 

складу спадщини. 

 

Проблематика 

 

1. Для отримання пенсії, що належала пенсіонерові й залишилася недоотриманою у 

зв’язку з його смертю або допомоги на поховання, члени сім’ї померлого або особа, 

яка здійснила поховання, повинні звернутися з відповідною заявою в те територіальне 

управління Пенсійного фонду, де померлий перебував на обліку. Проте у багатьох 

випадках таким особам потрібно долати чималі відстані, оскільки багато з них давно 

виїхали за межі Донецької чи Луганської областей і зареєструвалися як внутрішньо 

переміщені особи в інших регіонах, іноді достатньо віддалених від місця проживання 

померлого. Це своєю чергою ускладнює процес отримання ними невиплаченої пенсії 

та допомоги на поховання. Водночас окреслена проблема тільки актуалізувалася на 

прикладі внутрішньо переміщених осіб, оскільки ця норма є загальною та стосується 

всіх випадків виплати нарахованої, але не виплаченої на момент смерті пенсії або 

допомоги на поховання та має місце у випадках отримання зазначених виплат всіма 

громадянами України. 

2. Якщо члени сім’ї не проживали разом із померлим, їм необхідно звертатися до 

нотаріуса, який повинен здійснити відповідний запит у територіальне управління 

Пенсійного фонду, де померлий перебував на обліку щодо нарахованих сум пенсії, які 
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залишилися недоотриманими на момент смерті. Оскільки дуже часто пенсіонери не 

отримували пенсію ще з моменту припинення її виплати на тимчасово 

непідконтрольній території Донецької та Луганської областей (тобто вони жодного 

разу не виїжджали на підконтрольну територію та не реєструвалися як внутрішньо 

переміщені особи), то звертатися доводиться до Головного управління Пенсійного 

фонду України в Донецькій і Луганській областях відповідно, оскільки те 

територіальне управління Пенсійного фонду, де померлий перебував на обліку як 

отримувач пенсії, взагалі не перереєстровано на підконтрольній території або воно 

змінило юридичну адресу, проте не забезпечило провадження своєї діяльності та 

фактично не перемістилося. Іноді відповіді на такі запити не приходять або їх розгляд 

займає достатньо великий проміжок часу. 

 

Рекомендації 

 

1. Пенсійному Фонду України внести зміни до Порядку подання та оформлення 

документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого Постановою 

правління ПФУ від 25.11.2005 № 22-1 та передбачити можливість звернення за 

отриманням допомоги на поховання і недоотриманої суми пенсії на момент смерті 

також і до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання заявника з подальшим 

перерахунком відповідних сум між уповноваженими органами Пенсійного фонду за 

місцем перебування на обліку померлого та за місцем проживання заявника. 

2. Потрібно визначити скорочений термін надання відповіді на запити нотаріуса щодо 

нарахованих сум, які залишилися недоотриманими на момент смерті пенсіонера, та 

передбачити можливість звернення безпосередньо до Пенсійного Фонду України у 

тих випадках, коли територіальне управління Пенсійного фонду, де померлий 

перебував на обліку як отримувач пенсії, взагалі не перереєстроване на 

підконтрольній території або, змінивши юридичну адресу, не забезпечило 

провадження своєї діяльності та фактично не перемістилося. 
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ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я 

 

Нормативно-правове регулювання 

 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 року № 1706-VII. 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 

№ 2801. 

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» від 19.10.2017 року № 2168-VIII. 

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VI. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення доступності лікарських 

засобів» від 17.03.2017 № 152. 

 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» внутрішньо переміщена особа має право на отримання необхідної 

медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Міністерство 

охорони здоров’я України забезпечує організацію надання медичної допомоги та медичного 

обслуговування, здійснення комплексних заходів щодо санітарно-епідеміологічної безпеки 

населення та карантинних заходів за місцем фактичного перебування внутрішньо 

переміщених осіб. 

Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” визначає, що діти, зареєстровані 

як внутрішньо переміщені особи, а також діти, які проживають у населених пунктах, 

розташованих на лінії зіткнення, належать до категорії дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки. 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» визначає, що 

кожний пацієнт має право на вільний вибір лікаря. Кожен пацієнт має право, коли це 

виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм 

вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування. Крім цього, 

згідно із Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні» реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не 

можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження. 

29 грудня 2017 року Президент України підписав Закон «Про державні гарантії 

медичних послуг та лікарських засобів», розроблений на виконання Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я і затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України № 1013-р 30 листопада 2016 року. Цим документом змінено основний підхід до 

розподілення коштів, що збираються через загальні податки та акумулюються в державному 

бюджеті, які до цього витрачалися не на фінансування медичних послуг і лікарських засобів 

конкретним особам у разі їх хвороби, а на підтримку існування наявної мережі закладів 

охорони здоров’я незалежно від кількості та якості фактично наданих пацієнтам послуг. 

 Основні зміни, що передбачаються: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/375-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/152-2017-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/152-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80
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● Запровадження електронної системи охорони здоров’я. 

● Декларація про вибір лікаря. 

● Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 

 

Програмою медичних гарантій визначено перелік та обсяг медичних послуг і 

лікарських засобів, оплату яких гарантовано за рахунок коштів Державного бюджету 

України. Медичні послуги та лікарські засоби, не включені до програми медичних гарантій, 

можна покривати за рахунок коштів місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних 

і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством. 

В Україні також розпочинається приписна кампанія Міністерства охорони здоров’я 

«Лікар для кожної сім'ї». Основне завдання пацієнтів – обрати собі лікаря та підписати з ним 

декларацію. Місце реєстрації вже не має жодного значення. Переселенці можуть звертатися 

до будь-якого терапевта, сімейного лікаря чи педіатра, не зважаючи на реєстрацію місця 

проживання. Для отримання допомоги потрібно мати тільки паспорт чи інший документ, що 

підтверджує особу. Довідка внутрішньо переміщеної особи не потрібна. Відмовити у 

підписанні декларації можуть лише з двох причин: заклад ще не підключено до електронної 

системи охорони здоров’я або всі лікарі медичного закладу набрали максимальну кількість 

пацієнтів. 

Отже, на підставі прийнятих змін, які почали активно впроваджувати з 1 січня 2018 

року, не можна з упевненістю зазначити про позитивну або негативну практику їх реалізації 

для внутрішньо переміщених осіб на підставі незначного проміжку часу від початку їх 

запровадження. 

Проблематика 

 

1. Практика «добровільних пожертвувань» у медичних закладах державної та 

комунальної форми власності, неналежне виконання програми «Доступні ліки» в 

окремих областях за наявності коштів для її реалізації, а також відсутність 

моніторингу та контролю за порушенням або неналежним виконанням державних і 

регіональних програм щодо медичних послуг населенню. 

2. Висока вартість окремих медичних препаратів і курсів лікування (відсутність 

державного кредитування/розстрочки на лікування). 

3. Складність із відновленням втрачених документів медичного характеру та 

проходженням медико-соціальних експертних комісій для встановлення групи 

інвалідності. 

4. Відсутність ВПО в реєстрі територіальних громад, внаслідок чого потреби цієї 

категорії не враховано під час формування запиту на медичну субвенцію. 

 

Рекомендації 

 

1. Міністерству охорони здоров’я України запровадити систему моніторингу та 

контролю за виконанням програми «Доступні ліки» в регіонах, державних і 

регіональних програм щодо медичних послуг населенню, зокрема щодо належного 

забезпечення медичними послугами та препаратами внутрішньо переміщених осіб. 
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2. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити програму пільгових способів 

оплати лікування окремих захворювань і надання грошової допомоги для 

постраждалих осіб, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, спричинених соціальним становищем, внаслідок яких 

особа частково або повністю не має здатності чи змоги самостійно піклуватися про 

особисте життя та здоров’я. 

3. Кабінету Міністрів України разом з Міністерством охорони здоров’я України 

розробити зміни до механізму відновлення медичних документів або їх отримання та 

процедури продовження групи інвалідності, а частину розроблених змін внести на 

розгляд до Верховної Ради України (зокрема щодо змін процесуального 

законодавства в питаннях встановлення скороченої процедури судового розгляду цієї 

категорії справ). 

4. Під час формування потреб на медицину враховувати фактичну кількість офіційно 

зареєстрованих ВПО (для отримання місцевими бюджетами медичних субвенцій з 

державного бюджету). 
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7. ПОЛІТИЧНІ ПРАВА 

7.1 Виборчі права 

 

Нормативно-правове регулювання 

 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 року № 1706-VII. 

Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22.02.2007 № 698-V. 

Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIII. 

Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 № 474-XIV. 

Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 № 4061-VI. 

Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 № 5475-VI. 

 

У cтатті 38 Конституції України зазначено, що громадяни мають право брати участь в 

управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно 

обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Стаття 8 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» визначає, що внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах 

Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах і референдумах шляхом 

зміни місця голосування без зміни виборчої адреси згідно з частиною третьою статті 7 

Закону України «Про Державний реєстр виборців». Відповідно до цього Закону виборчою 

адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до 

Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». 

Згідно із Законом України «Про місцеві вибори» належність виборця до територіальної 

громади та його постійне проживання на відповідній території визначається виключно 

зареєстрованим місцем проживання, тому внутрішньо переміщені особи не мають змоги 

приймати участь у місцевих виборах з точки зору реалізації активного виборчого права. На 

виборах Президента України та народних депутатів України (у багатомандатному виборчому 

окрузі) внутрішньо переміщенні особи мають змогу скористатися процедурою тимчасової 

зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Чинне законодавство не дозволяє 

виборцю, який скористався процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни 

виборчої адреси, голосувати в одномандатних виборчих округах на виборах народних 

депутатів України. 

На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 6240 «Про 

внесення змін до деяких законів України» (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених 

осіб та інших мобільних всередині країни громадян), мета якого – забезпечення можливості 

мобільним всередині країни громадянам (у т.ч. внутрішньо переміщеним особам) реалізувати 

свої виборчі права на виборах усіх рівнів шляхом вдосконалення процедури визначення 

виборчої адреси. Законопроект передбачає, що виборець зможе звернутися з мотивованим 

зверненням до органу ведення Державного реєстру виборців для визначення іншої виборчої 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/698-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/595-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/474-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5475-17
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адреси, аніж передбачено зареєстрованим місцем проживання, на підставі певних 

документів, що підтверджують його фактичне місце проживання. 

 

Проблематика 

 

1. Наявна нині процедура визначення виборчої адреси не дає внутрішньо переміщеним 

особам змоги реалізувати своє право обирати владу на місцевих виборах або під час 

голосування за кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих 

округах Неможливість брати участь у місцевих виборах становить непряму 

дискримінацію за ознаками місця проживання і суперечить міжнародним стандартам, 

Конституції, законам України. На сьогодні значна частина внутрішньо переміщених 

осіб де-факто є членами приймаючої територіальної громади – це місце їх постійного 

проживання, місце, де вони працюють, сплачують податки, отримують медичні, 

освітні та адміністративні послуги. Тому внутрішньо переміщені особи повинні мати 

змогу реалізувати своє активне виборче право під час голосування за народних 

депутатів в одномандатному виборчому окрузі та на місцевих виборах, щоб обрати ту 

владу, яка зможе подбати у тому числі й про їхні потреби. Без прийняття змін до 

законодавства, які зроблять можливою реалізацію активного виборчого права на всіх 

видах виборів для ВПО, неможливо забезпечити повноцінну інтеграцію внутрішньо 

переміщених осіб у приймаючі громади. 

 

Рекомендації 

 

1. Верховній Раді України прийняти Проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших 

мобільних всередині країни громадян)» № 6240, який передбачає можливість зміни 

виборчої адреси органом ведення реєстру виборців за мотивованим зверненням 

виборця без зміни реєстрації місця проживання. Для цього виборцю необхідно подати 

до органу ведення реєстру один із чітко визначених проектом закону документів, 

зокрема це може бути договір оренди житла або документ, який підтверджує право 

власності на житло за адресою, яку виборець просить визначити його новою 

виборчою адресою; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або в родинних відносинах із 

особою, місце проживання якої зареєстровано відповідно до Закону України «Про 

свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» за адресою, яку 

виборець просить визначити його новою виборчою адресою, тощо. 

 

7.2 Право на участь у місцевому самоврядуванні 

Нормативно-правове регулювання: 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 року № 1706-VII. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР. 

Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 року  

№ 2625-III. 

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про загальні 

збори громадян за місцем проживання в Україні» від 17.12.1993 № 3748-XII. 

 

Стаття 38 Конституції України визначає, що громадяни мають право брати участь в 

управлінні державними справами. Стаття 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» передбачає, що громадян мають право на участь у місцевому самоврядуванні. 

Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за 

належністю до відповідних територіальних громад. Будь-які обмеження права громадян 

України на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими 

ознаками заборонено. 

Основні форми участі громадян в управлінні місцевими справами – місцеві вибори, 

місцевий референдум, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи 

(винесення питання на розгляд місцевої ради), громадські слухання (зустрічі з депутатами 

відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени 

територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції 

з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування). Крім 

цього, формами участі громадян в управлінні місцевими справами можуть бути електронні 

петиції, громадські бюджети участі тощо. 

 

Проблематика 

 

1. Неможливість участі ВПО в управлінні місцевими справами, оскільки це вимагає 

обов’язкову юридичну належність особи до територіальної громади. Територіальна 

громада – це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, 

що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне 

об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Право 

проведення місцевої ініціативи або можливість заслуховування звітів, порушення 

питань і внесення пропозицій з питань місцевого значення, що належать до відання 

місцевого самоврядування, під час проведення громадських слухань мають виключно 

члени територіальної громади, що передбачає необхідність мати зареєстроване місце 

проживання в цьому населеному пункті згідно із Законом України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання». Окремі територіальні громади вже 

зараз визначають у своїх статутах чи положеннях, що внутрішньо переміщені особи 

належать до поняття «мешканців населеного пункту» і мають право на участь у 

вирішенні окремих питань місцевого значення. 

2. Відсутність згадки про категорію внутрішньо переміщених осіб у локальних 

нормативно-правових документах, що визначають порядок участі громадян в 

управлінні місцевими справами. 

 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2625-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3748-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3748-12


41 
 

Рекомендації 

 

1. Внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

визначення поняття «член територіальної громади» з обов’язковим включенням до 

цього визначення внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку місцевого 

територіального управління праці та соціального захисту населення, що дасть змогу 

внутрішньо переміщеним особам реалізувати право на участь у загальних зборах 

громадян за місцем проживання, місцевих ініціативах, громадських слуханнях, 

підписувати електронні петиції та брати участь у розробці та голосуванні за 

громадські бюджети участі тощо. 

2. Визначення категорії внутрішньо переміщених осіб як повноправних мешканців 

громад у статутах територіальних громад, рішеннях і положеннях, які регулюють 

порядок організації та проведення окремих форм участі громадян в управлінні 

місцевими справами, а також затвердження на місцевому рівні Програм підтримки 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території з визначенням 

напрямів щодо реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на участь в управлінні 

місцевими справами. 
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8. ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЮ ОСОБОЮ 

 

Нормативно-правове регулювання: 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 21.10. 1995 року № 

848. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення 

мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» від 29.12.2010 № 

1253. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення мінімальних норм 

забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх 

вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» від 23 квітня 2012 року № 356. 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки 

та з питань Європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного 

комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і 

туризму України «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх 

видів соціальної допомоги» від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370. 

 

Субсидію призначають одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб 

або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) 

на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-

комунальні послуги, або вони є індивідуальними забудовниками, будинки яких ще не 

прийнято в експлуатацію. Проте це є окремим випадком і потребує, окрім наявності такого 

договору, додаткового рішення районної, районної у м. Києві і Севастополі 

держадміністрації та виконавчого органу міської і районної ради або утвореної ними комісії 

та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. До того ж орендарю не 

потрібно оформлювати на себе особові рахунки з оплати житлово-комунальних послуг. 

Для отримання субсидії особа подає або надсилає поштою до УПСЗН за місцем 

проживання заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати 

осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами. Якщо 

фізична особа не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку), 

вона додатково подає договір найму (оренди) житла (за наявності). Заборонено вимагати від 

громадян документи, не передбачені Постановою КМУ № 848. 

Види доходів, які включають до сукупного доходу сімей (одержувачів), що 

враховуються під час призначення субсидії, визначають відповідно до «Методики 

обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги», затвердженої 

спільним Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства 

економіки та з питань Європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, 

Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту 

і туризму України від 15.11.2001 №486/202/524/455/3370. 

Потрібно також зауважити, що відповідно до Постанови КМУ № 505 від 01.10.2014 

року «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» не 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1253-2010-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1253-2010-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1253-2010-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1253-2010-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1253-2010-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356-2012-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0112-02
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0112-02
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враховують під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, 

яку надають відповідно до законодавства, розмір отриманої грошової допомоги. 

Щодо договору найму (оренди) житла, то підстави, умови, порядок його укладення та 

припинення визначено статтями 810-826, Глави 59, Розділу III Цивільного кодексу України. 

Відповідно до статті 811 ЦК України договір найму житла укладають у письмовій формі. 

Іншими істотними умовами є предмет та ціна. Обов’язковості нотаріального посвідчення 

договору оренди не передбачено (крім випадку укладення договору оренди нерухомого 

майна з викупом). 

Мінімальну ціну договору найму (оренди) житла визначають відповідно до Методики 

визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1253. 

 

Проблематика 

 

1. Відмова власників житлових приміщень укладати письмовий договір найму (оренди) 

житла, зокрема через достатньо високі ставки податку на доходи фізичних осіб для 

власників житла у разі надання нерухомості у житловий найм (піднайм). 

2. Неможливість оформлення субсидії на оплату комунальних послуг власниками 

житлових приміщень, які фактично там не зареєстровані. Часто трапляються ситуації, 

коли внутрішньо переміщені особи, набуваючи у власність житло на підконтрольній 

території України, не мають змоги оформити субсидію, оскільки, змінивши 

реєстрацію місця проживання у паспорті, вони побоюються втратити житло, залишене 

на тимчасово окупованій території. Крім того, зміна позначки про реєстрацію у 

паспорті може викликати певні практичні труднощі під час перетину КПВВ. 

Водночас, набувши житло у власність на підконтрольній території України, вони 

втрачають право на отримання щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття 

витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

3. Вимоги працівників управлінь праці та соціального захисту населення оформлювати 

особові рахунки щодо сплати житлово-комунальних послуг на орендаря житла чи 

надавати договір найму (оренди) житла, який повинен бути обов’язково посвідчений 

нотаріально. 

 

Рекомендації 

 

1. Верховній Раді України внести зміни в Податковий кодекс України щодо 

встановлення ставки для податку на доходи фізичних осіб для власників житла у разі 

надання нерухомості у житловий найм (піднайм) внутрішньо переміщеним особам у 

розмірі 0%, а Кабінету Міністрів України внести зміни в «Порядок надання 

населенню субсидій», затверджений Постановою КМУ від 21.10. 1995 року № 848 

щодо можливості призначення субсидії на основі довідки ВПО без необхідності 

надання договору найму (оренди) житла із власником. 

2. Кабінету Міністрів України внести зміни в «Порядок надання населенню субсидій», 

затверджений Постановою КМУ від 21.10. 1995 року № 848, щодо можливості 

призначення субсидії власнику житлового приміщення, який фактично там не 

зареєстрований, у разі надання правовстановлюючих документів на вказане житлове 

приміщення із зазначенням того, що субсидію не можна призначати одночасно за 
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зареєстрованим місцем проживання фізичної особи та за місцем її фактичного  

проживання. 

3. Міністерству соціальної політики України надати роз’яснення структурним 

підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської 

державних адміністрацій, Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій 

із прямою вказівкою на відсутність потреби оформлювати особові рахунки на оплату 

житлово-комунальних послуг на ту особу, яка орендує житлове приміщення на  

підставі договору найму (оренди) житла, та щодо форми договору найму (оренди) 

житла (простої письмової форми договору без вимоги щодо його нотаріального 

посвідчення). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

9. ПРАВО НА ЗЕМЛЮ 

 

Нормативно-правове регулювання: 

 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 року № 1706-VII. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання Державним 

агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних 

адміністративних послуг» від 01.08.2011 № 835. 

 

Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України всі громадяни України (у т.ч. 

внутрішньо переміщені особи) мають право на безкоштовну передачу їм земельних ділянок, 

із фондів державної та комунальної власності, в таких розмірах: 

- для ведення власного сільського господарства – до 2 га землі; 

- для ведення садівництва – до 0,12 га землі; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд: 

○ у селах – до 0,25 га землі; 

○ у селищах – до 0,15 га землі; 

○ у містах – до 0,10 га землі; 

- для індивідуального дачного будівництва – до 0,10 га землі; 

- для будівництва гаражу – до 0,01 га землі; 

- для ведення фермерського господарства (у розмірі земельної частки (паю), визначеної 

для членів сільгосппідприємств, розташованих на території сільської, селищної, 

міської ради, де знаходиться фермерське господарство). 

Кожний громадянин (у т.ч. внутрішньо переміщена особа), який хоче отримати у 

власність земельну ділянку, яка ще не перебуває в його користуванні, подає клопотання до 

місцевої ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою. Таке клопотання 

подається незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи на обліку 

як внутрішньо переміщеної. У цьому разі місцева рада спочатку дає дозвіл на розроблення 

проекту відведення земельної ділянки, далі – розроблення і погодження проекту, а відповідні 

служби надають свої висновки щодо нього, і лише на підставі погодженого та затвердженого 

проекту та висновків відбувається реєстрація права власності. Для отримання земельної 

ділянки у власність необхідно пройти такі етапи: 

1. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою. 

2. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

3. Погодження проекту землеустрою. 

4. Затвердження проекту землеустрою. 

5. Реєстрація земельної ділянки в кадастрі. 

6. Реєстрація права власності на земельну ділянку в Укрдержреєстрі. 

Інформацію про вільні земельні ділянки можна отримати кількома способами: 

 - дізнатися самостійно, пошукавши таку інформацію в інтернеті (напр., Google maps); 

- переглянути генеральний план міста; 

- скористатися сервісом «Публічна кадастрова карта України». 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-%D0%BF
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Проблематика 

 

1. Зазвичай місцеві органи влади дають відписки на запити громадян щодо наявності 

вільних земельних ділянок державної чи комунальної форми власності, щодо яких 

може бути застосовано цю процедуру. 

2. Складнощі з використанням «Публічної кадастрової карти України», наприклад: 

земельна ділянка взагалі відсутня («Ділянку не знайдено»); відсутній кадастровий 

номер; межі земельної ділянки перетинаються з межами іншої ділянки (ділянок); 

частина ділянки виходить за її межі (на водойми, дорожнє покриття, лісосмуги тощо). 

3. Процедура достатньо тривала, складна та передбачає чималі фінансові затрати на 

оформлення проекту землеустрою та подальшу реєстрацію права власності на 

земельну ділянку. 

 

Рекомендації 

 

1. Під час надсилання запиту потрібно докладно вказувати орієнтовний розмір, цільове 

призначення, розташування земельної ділянки, прямо зазначити, що п. 2.2. Постанови 

Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про 

практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної 

інформації» передбачає таке: «Згідно з ч. 5 ст. 24 Закону України від 17 лютого 2011 року 

№ 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» спеціально уповноважені органи 

з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади з питань 

земельних відносин (Держгеокадастр) та його територіальні органи забезпечують 

відкритість, доступність і повноту інформації про наявність на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не 

наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність 

обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в 

містобудівному і державному земельному кадастрах. До моменту внесення відповідної 

інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган 

сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за 

запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних 

ділянок, що можуть бути використані під забудову, а в разі відписки чи ненадання 

відповіді звертатися зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 

2. Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, іншим 

уповноваженим суб’єктам забезпечити проведення заходів із виправлення помилок, які 

містяться в Державному земельному кадастрі та сервісі «Публічна кадастрова карта 

України». 

3. Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування під час 

затвердження Програм підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 

території визначати окремим напрямом роботи діяльність щодо забезпечення реалізації 

права на землю внутрішньо переміщеними особами. 
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10. ПРАВО НА СПАДКУВАННЯ 
 

Нормативно-правове регулювання: 

 

Цивільний кодекс України(далі – ЦК України) від 16.01.2003 № 435-IV. 

Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції» від 02.09.2014 № 1669-VII. 

Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII. 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України» від 22.02.2012 № 296/5. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» від 07 

листопада 2014 року № 1085-р. 

Лист Міністерства юстиції України «Щодо надання роз’яснень щодо витребування 

нотаріусами довідок житлово-експлуатаційних організацій при заведенні спадкових справ 

та видачі свідоцтв про право на спадщину після смерті осіб, які проживали та були 

зареєстровані на території проведення антитерористичної операції» від 03.03.2016 р. №  

1535/13/32-16. 

 

Для внутрішньо переміщених осіб діє загальний порядок спадкування. Водночас є 

певні особливості щодо місця відкриття спадщини та подання документів для вступу у 

спадщину у разі, якщо останнім місцем проживання спадкодавця був населений пункт, на 

території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 

повному обсязі свої повноваження. 

Відповідно до статті 1221 ЦК України місцем відкриття спадщини є останнє місце 

проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття 

спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності 

нерухомого майна – місцезнаходження основної частини рухомого майна. В особливих 

випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом. 

Відповідно до вказаних норм у разі, якщо останнім місцем проживання спадкодавця є 

населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або 

здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затверджений рішенням Кабінету 

Міністрів України, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить 

про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, 

заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. Якщо місце 

проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі 

відсутності нерухомого майна – основна частина рухомого майна знаходиться на цій же 

території, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про 

волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, 

заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. Тобто, якщо 

спадкодавець був зареєстрований і проживав на тимчасово окупованій території, місце 

відкриття спадщини не прив’язують до місця проживання спадкодавця, а визначаєють 

місцем подання першої заяви до нотаріуса або місцем пред’явлення вимоги кредиторів 

(особливі випадки, встановлені законом). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/1085-2014-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/1085-2014-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/1085-2014-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/1085-2014-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/1085-2014-%D1%80
http://parusconsultant.com/?doc=0A5SJ2D0C4
http://parusconsultant.com/?doc=0A5SJ2D0C4
http://parusconsultant.com/?doc=0A5SJ2D0C4
http://parusconsultant.com/?doc=0A5SJ2D0C4
http://parusconsultant.com/?doc=0A5SJ2D0C4
http://parusconsultant.com/?doc=0A5SJ2D0C4
http://parusconsultant.com/?doc=0A5SJ2D0C4
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Перед поданням заяви до нотаріуса про прийняття спадщини потрібно отримати 

свідоцтво про смерть. Якщо смерть особи відбулася на тимчасово окупованій території 

України, визначеній Верховною Радою України, факт смерті встановлюють відповідно до 

правил, передбачених статтею 317 Цивільного процесуального кодексу України. 

Згідно з п. 1.8 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України для перевірки 

відсутності прав малолітніх і неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб 

на користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною 

нотаріусу подають відповідну заяву відчужувача. 

Відповідно до листа Міністерства юстиції України «Щодо надання роз’яснень щодо 

витребування нотаріусами довідок житлово-експлуатаційних організацій при заведенні 

спадкових справ та видачі свідоцтв про право на спадщину після смерті осіб, які проживали 

та були зареєстровані на території проведення антитерористичної операції» від 03.03.2016 р. 

№ 1535/13/32-16 надання довідки житлово-експлуатаційної організації з місця проживання 

спадкодавців, які проживали та були зареєстровані на території проведення 

антитерористичної операції, не можна вимагати. 

Проблематика 

1. Неможливість отримати свідоцтво про право на спадщину у разі, коли відомості 

внесено до Реєстру спадкових справ ще до початку проведення антитерористичної 

операції, але спадкові справи залишилися на тимчасово окупованій території. 

2. Визнання дійсними раніше посвідчених заповітів. У період з 04.11.2014 до 31.07.2015 

деякі нотаріуси продовжували посвідчувати заповіти на тимчасово окупованій 

території Луганської та Донецької областей. Не маючи можливості зареєструвати 

такий заповіт у Спадковому реєстрі, вони вносили інформацію про використаний на 

заповіт бланк до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. 

3. Неможливість отримати свідоцтво про право на спадщину у зв’язку з відмовою 

нотаріусів у їх видачі через відсутність можливості надати довідку з місця 

проживання померлого щодо зареєстрованих у житловому приміщенні осіб або 

неможливістю провести оцінку нерухомого майна, яке перебуває на ТНКТ. 

Рекомендації 

1. Міністерству юстиції України внести зміни до «Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України», затвердженого Наказом Мін’юсту від 22.02.2012 № 296/5 щодо 

можливості продовження спадкових справ за даними спадкового реєстру або 

«повторним відкриттям» спадкової справи та здійсненням процедури відновлення 

втрачених матеріалів спадкової справи. 

2. Верховній Раді України розглянути питання внесення змін до Цивільного 

процесуального кодексу України щодо спрощеної процедури визнання заповіту 

дійсним у порядку окремого провадження у випадках його посвідчення з 04.11.2014 

до 31.07.2015 на тимчасово непідконтрольній території Луганської та Донецької 

областей. 

3. Нотаріальній палаті України та іншим уповноваженим суб’єктам надати відповідні 

роз’яснення про те, що надання довідки житлово-експлуатаційної організації з місця 

проживання спадкодавців, які проживали та були зареєстровані на тимчасово 

окупованій території Луганської та Донецької областей, не можна вимагати, а на 
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заміну цієї довідки подається відповідна заява відчужувача щодо відсутності прав 

малолітніх і неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на 

користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх 

частиною. 
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11. ПРАВО НА ЖИТЛО 

 11.1 Тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (модульні містечка, 

гуртожитки, готелі та ін.) 

 

Нормативно-правове регулювання: 

 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 № 1706-VII. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Комплексної державної 

програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» від 16.12.2015 

№ 1094. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування 

фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування 

житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» від 31 березня 

2004 р. № 422. 

 

 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» в 

абзаці 9 частини 1 статті 9 визначено, що внутрішньо переміщені особи мають право на 

забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 

суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови 

оплати особою вартості комунальних послуг) упродовж шести місяців з моменту взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку 

цей термін може бути продовжено. Водночас внутрішньо переміщені особи мають право на 

оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в 

місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечках зі збірних модулів, 

гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях 

тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення. 

Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, яке використовують для 

компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, зобов’язані вжити заходів для 

встановлення засобів обліку спожитих електричної та теплової енергії, природного газу для 

задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб. Їм заборонено 

стягувати з таких осіб компенсацію вартості комунальних послуг, електричної та теплової 

енергії, природного газу, яка не відповідає вартості відповідних тарифів на такі послуги та 

товари для населення. 

Житлові приміщення для ВПО з фондів житла для тимчасового проживання надають 

за рішеннями виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, Київської і 

Севастопольської міськдержадміністрацій. Перелік документів, які потрібно подати разом із 

відповідною заявою, міститься у пункті 7 Порядку надання і користування житловими 

приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання. Крім цього, внутрішньо  

переміщені особи за умови наявності в них житла, непридатного для подальшого  

проживання, яке розташоване на території України (крім тимчасово окупованої території 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF
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України та/або населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють своїх повноважень, населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення), 

надають довідку про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не 

відповідає санітарним і технічним вимогам, яку видає місцевий орган виконавчої  влади або 

виконавчий орган місцевого самоврядування за місцем розташування такого житла. 

 

Проблематика 

 

1. Законодавча обмеженість права безоплатного тимчасового проживання (за умови 

оплати особою вартості комунальних послуг) у житлі державної чи комунальної 

форми власності всього шістьма місяцями з моменту взяття на облік ВПО. 

2. Відсутність місцевих програм відшкодування повної/часткової вартості спожитих 

житлово-комунальних послуг для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у 

житлі державної чи комунальної форми власності. 

3. Відсутність чітко визначеної процедури розподілу та надання житлових приміщень 

для тимчасового проживання ВПО. 

4. Неврегульованим залишається питання введення в експлуатацію гуртожитків (у т.ч. і 

реконструкція яких відбувається за рахунок коштів, наданих як міжнародна фінансова 

допомога), що передбачені для тимчасового розміщення громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції. Крім того, відсутня інформація про технічний стан 

модульних містечок і безпечність приміщень, призначених для проживання громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції. 

5. Відсутність актуальної бази житла державної чи комунальної форми власності, 

придатного для безоплатного тимчасового проживання, а також єдиного 

інформаційного порталу з чітким переліком такого житла та умовами проживання в 

ньому. 

 

Рекомендації 

 

1. Верховній Раді України внести зміни до Закону України «Про забезпечення прав та 

свобод ВПО» щодо можливості продовження після спливу шести місяців з моменту 

реєстрації особи як ВПО права безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати 

особою вартості комунальних послуг) у житлових приміщеннях, які належать на праві 

власності органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та 

суб’єктам приватного права. 

2. Місцевим органам влади розробити та затвердити програми відшкодування 

повної/часткової вартості спожитих житлово-комунальних послуг для внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають у житлі державної чи комунальної форми власності. 

3. Кабінету Міністрів України спільно із МТОТ забезпечити розробку нормативно-

правового акта, яким затвердити методичні рекомендації розподілу та надання житлових 

приміщень для тимчасового проживання ВПО. 

4. Кабінету Міністрів України утворити спеціальну комісію та провести моніторинг 

будівництва/стану гуртожитків, інших житлових приміщень, призначених для 

колективного проживання внутрішньо переміщених осіб (у т.ч. вже заселених) і 
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систематично оприлюднювати висновки комісії та проводити публічне звітування за 

наслідками її роботи, а Генеральній прокуратурі України провести додаткову перевірку 

кримінальних проваджень, відкритих у зв’язку з незавершеним будівництвом або не 

впровадженням в експлуатацію гуртожитків та інших житлових приміщень, призначених 

для колективного проживання внутрішньо переміщених осіб. 

5. Центральним і місцевим органам державної влади, органам місцевого самоврядування 

забезпечити створення та постійну актуалізацію реєстру житла державної чи 

комунальної форми власності, придатного для безоплатного тимчасового проживання, 

забезпечити проведення інвентаризації об’єктів житлового фонду, а також безхазяйного 

нерухомого майна, надання пропозицій щодо їх використання для забезпечення 

тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб, а Кабінету Міністрів України 

відновити роботу «Інформаційного ресурсу для громадян» – www.vpo.gov.ua чи аналога 

такого ресурсу та на його базі створити єдине інформаційне поле змін, що стосуються 

внутрішньо переміщених осіб та переліку послуг від державних органів, установ, 

організацій для громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема щодо надання 

житла державної чи комунальної форми власності у тимчасове безоплатне користування. 

  

11.2 Забезпечення житлом (соціальним) або надання можливості його придбання на 

пільгових умовах 

 

Нормативно-правове регулювання: 

 

         Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 

22.10.1993 № 3551-ХІІ. 

         Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток 

будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 № 800-VI. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року від 06.08.2014 № 385. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення 

громадян доступним житлом» від 11.02.2009 № 140. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для 

будівництва (придбання) доступного житла» від 29.02.2012 № 193. 

Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської ради 

професійних спілок «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» від 

11.12.1984 № 470. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання 

довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» від 05.10.1998 № 

1597. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування 

фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування 

житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» від 31.03.2004 р. 

№ 422. 

http://www.vpo.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/800-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/800-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/140-2009-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/140-2009-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/193-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/193-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/193-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/228-85-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/228-85-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/228-85-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/228-85-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1597-98-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1597-98-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1597-98-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-%D0%BF
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Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

«Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

проживання» від 14.05.2004 р. № 98. 

 

Відповідно до статті 47 Конституції України кожен має право на житло. Держава 

створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу збудувати житло, придбати його у 

власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло 

надають держава та органи місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них 

плату відповідно до закону. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на 

підставі закону за рішенням суду. 

Із серпня 2014 року по лютий 2018 року держава прийняла/змінила низку нормативно-

правових актів, що передбачають надання можливості внутрішньо переміщеним особам 

реалізувати своє право на участь у державних програмах, націлених на забезпечення житлом 

громадян України, зокрема: 

- 24.02.2016 року КМУ прийняв Постанову № 115, якою було схвалено зміни до 

Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на 

селі, що стосуються отримання у першочерговому порядку такого кредиту 

громадянами з числа внутрішньо переміщених осіб; 

- 23.11.2016 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 861, якою було 

надано можливість взяття на квартирний облік внутрішньо переміщених осіб з числа 

інвалідів війни та членів їхніх сімей; а також членів сімей загиблих осіб, визначених у 

пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» незалежно від зареєстрованого місця проживання; 

- 09.03.2017 року АТ «Ощадбанк» першим з українських банків розпочав іпотечне 

кредитування внутрішньо переміщених осіб; 

- 16.03.2017 року Верховна Рада України прийняла Закон № 1954-VIII «Про внесення 

змін до статті 4 Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на 

розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”» щодо реалізації державних 

житлових програм. Зокрема Законом передбачено право на державну підтримку у 

розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або 

пільгового іпотечного житлового кредиту для внутрішньо переміщених осіб, на яких 

поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб»; 

- 20.09.2017 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 708, якою 

врегулював порядок надання збільшеної до 50 відсотків державної підтримки для 

будівництва (придбання) доступного житла для учасників АТО та внутрішньо 

переміщених осіб; 

- 17.01.2018 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядків, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 422. Змінами 

передбачено Порядок взяття на облік громадян (з числа внутрішньо переміщених), які 

потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового 

проживання за місцем фактичного проживання громадянина та за виконання певних, 

чітко визначених умов. 

 

  

Проблематика 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-04
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1. Недостатнє фінансування житлових програм з державного бюджету. Відсутність 

реально працюючих і великих за обсягом грошових інвестицій загальнодержавних чи 

регіональних програм з пільгового кредитування (у т.ч. іпотечного) будівництва або 

придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. 

2. Відсутність системи, що належно функціонує, збору, обробки та аналізу інформації 

щодо житлових потреб ВПО. 

3. Відсутність актуальної бази житла державної чи комунальної форми власності, 

придатного для забезпечення житлових потреб ВПО на пільгових умовах. 

4. Відсутність чіткого нормативного регулювання національним законодавством 

України процедури відшкодування майнової шкоди, завданої ВПО внаслідок 

знищення (руйнування) майна (передусім житла) у районі проведення бойових дій, що 

унеможливлює реалізацію ВПО свого права на житло, зокрема через відсутність 

власних фінансових ресурсів. 

5. Неможливість взяття внутрішньо переміщених осіб на квартирний облік за місцем 

фактичного проживання для реалізації такими особами свого права на поліпшення 

житлових умов. 

6. Відсутність пільгових умов кредитування на решту суми у 50% вартості житла, що 

має надати внутрішньо переміщена особа для участі у програмі придбання доступного 

житла. 

7. Відсутність реально діючих програм міжнародної фінансової допомоги, зокрема в 

сфері пільгового кредитування на забезпечення житлових потреб внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

  

Рекомендації 

 

1. Верховній Раді України передбачити відповідне дофінансування в Законі України 

«Про Державний бюджет України на 2018 рік» для реалізації внесених змін щодо 

забезпечення громадян із числа внутрішньо переміщених осіб доступним житлом. 

Кабінету Міністрів України розробити та затвердити методичні рекомендації щодо 

формування для внутрішньо переміщених осіб регіональних довгострокових програм 

з пільгового кредитування (у т.ч. іпотечного) будівництва або придбання житла, 

механізм залучення коштів для профільної діяльності «Державної іпотечної установи» 

за зниженою ставкою під час отримання іпотечного житлового кредиту, а також 

забезпечити належне фінансування регіональних програм, зокрема щодо підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі, з урахуванням потреб внутрішньо 

переміщених осіб у постійному та доступному житлі. 

2. Кабінету Міністрів України спільно з уповноваженими центральними органами 

державної влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування запровадити ефективну систему із забезпечення збору та аналізу 

інформації щодо житлових потреб внутрішньо переміщених осіб для подальшого її 

використання під час розроблення житлових програм. 

3. Кабінету Міністрів України спільно з уповноваженими центральними органами 

державної влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування запровадити реєстр житла для проживання громадян і можливість 
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подавати звернення щодо його використання в режимі онлайн, забезпечити 

проведення інвентаризації об’єктів житлового фонду, а також безхазяйного 

нерухомого майна, надання пропозицій щодо їх використання для забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб. 

4. Кабінету Міністрів України необхідно розробити спеціальний нормативно-правовий 

акт, який би був спрямований на відшкодування за зруйноване (знищене) житло (від 

встановлення факту руйнування (знищення) житла, механізму визначення розміру 

шкоди до конкретних джерел відшкодування) та який визначав би прозору та 

зрозумілу процедуру його реалізації. Для життєздатності такої правової процедури під 

час розроблення проекту Державного бюджету на відповідний рік обов’язкове 

внесення зазначеної статті витрат «окремими рядком». 

5. Верховній Раді України внести зміни до Закону України «Про житловий фонд 

соціального призначення» та Кабінету Міністрів України внести зміни до постанов 

Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 у частині 

забезпечення взяття внутрішньо переміщених осіб на квартирний облік для реалізації 

такими особами своїх прав без обмежень порівняно з іншими громадянами 

(незалежно від зареєстрованого місця проживання, виключно на підставі довідки 

ВПО). 

6. Кабінету Міністрів України розробити та подати на розгляд Верховної Ради України 

механізм збільшення відсотків компенсації з державного бюджету України коштів на 

придбання житла за програмою «Доступне житло» з 50%, які компенсує держава, до 

70%, а також забезпечити вдосконалення та розробку кредитно-фінансових 

механізмів щодо тієї частини вартості житла, що повинна надати внутрішньо 

переміщена особа для її участі у програмі придбання доступного житла. 

7. МТОТ забезпечити координацію та мобілізацію світової фінансової підтримки, 

зокрема через співпрацю між КМУ, ООН і МБРР у межах Цільового фонду багатьох 

партнерів, для забезпечення громадян із числа внутрішньо переміщених осіб 

доступним житлом або пільговим кредитуванням. 
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12. ПРАВО НА ЗАЙНЯТІСТЬ 

 

Нормативно-правове регулювання: 

 

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 

жовтня 2014 р. № 1706-VII. 

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI. 

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку реєстрації, 

перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» від 20.03.2013 р. 

№ 198. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення 

заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких 

заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб» від 8 

вересня 2015 р. № 696. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту із 

залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб» від 2 

грудня 2015 р. № 1154. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення 

до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах 

експерименту» від 5 квітня 2017 р. № 224. 

Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

соціального захисту населення України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення 

трудових книжок працівників» від 29.07.1993 р. № 58. 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження 

Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману 

працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка 

використовує найману працю» від 08.06.2001 р. № 260. 

  

12.1 Порядок припинення трудових відносин з роботодавцем, що залишився на 

тимчасово окупованій території 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

передбачено: ст. 7, п. 1-3. Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи 

(припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт 

звільнення (припинення іншого виду зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового 

стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу з безробіття, соціальні та інші 

послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок 

безробіття відповідно до законодавства. 

Внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид 

зайнятості), у разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/696-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/696-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/696-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/696-2015-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248750490
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248750490
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248750490
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249889808
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249889808
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249889808
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249889808
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0554-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0554-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0554-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0554-01
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попереднім місцем проживання для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по 

безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши 

нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з 

підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю 

рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення 

приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної одиниці, з 

якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 

цього Закону, таку заяву подають до відповідного районного, міськрайонного, міського, 

районного у місті центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи. 

Взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для 

надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, які застосовуються до 

звичайної процедури. До отримання документів і відомостей про періоди трудової 

діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомогу по безробіттю таким особам 

призначають у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття. 

Відповідно до Постанови КМУ від 20.03.2013 р. № 198 у разі відсутності документів, що 

підтверджують факт звільнення, внутрішньо переміщені особи також пред’являють: 

● заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально 

засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-

правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців), або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин 

(припинення зайнятості) у судовому порядку; 

● розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви 

роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення. 

Після виконання зазначених дій особа має право на реєстрацію в статусі 

«безробітного» в будь-якому державному центрі зайнятості та внесення відповідного запису 

до трудової книжки. 

  

Розірвання трудового договору 

Відповідно до Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною 

особою від 08.06.2001 р. № 260 передбачено: 

пунктом 8: у разі закінчення терміну трудового договору або припинення його дії 

достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення 

з покликанням на відповідні статті Кодексу законів про працю України, про що сторони 

сповіщають центр зайнятості незалежно від місця реєстрації трудового договору; 

пунктом 9: відповідальна особа центру зайнятості впродовж трьох робочих днів 

знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у книзі реєстрації 

трудових договорів. 

Зняття з реєстрації трудового договору в разі його розірвання за ініціативою фізичної 

особи у випадках, визначених Кодексом законів про працю України, за відсутності 

працівника, проводять у термін, зазначений в абзаці першому цього пункту, за умови 

подання фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою): 

● примірника трудового договору; 

● заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати 

звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору; 
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● копій документів, що підтверджують: надсилання працівникові повідомлення 

про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення). У раз, коли вручити поштове відправлення 

неможливо, подають копії підтвердних документів; проведення передбаченого 

законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із 

зазначенням суми депонованої заробітної плати. 

У цьому випадку центр зайнятості повідомляє працівника про зняття з реєстрації 

трудового договору. 

Працівник/роботодавець може звернутися до будь-якого центру зайнятості для 

розірвання трудового договору з працівником/роботодавцем. 

У випадку розірвання трудового договору за бажанням роботодавця, необхідно 

надати: 

● примірник трудового договору; 

● заяву про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати 

звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору; 

● копії документів, що підтверджують: 

а) надсилання працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір 

(рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Якщо вручити поштове 

відправлення неможливо, подаються копії підтверджуючих документів; 

б) проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію 

платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати. 

За зверненням працівника, який не був присутній під час зняття трудового договору з 

реєстрації, посадова особа центру зайнятості впродовж трьох робочих днів з дня такого 

звернення робить відповідну позначку у виданому йому примірнику трудового договору та 

засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесений фізичною особою. 

Законодавством передбачено можливість зняття з реєстрації трудового договору за 

відсутності однієї зі сторін трудових відносин за умови надання рішення суду, позову про 

припинення дії договору та зняття його з реєстрації. 

  

12.2 Прийняття на роботу за відсутності трудової книжки 

  

При отриманні «Дублікату трудової книжки» 
  

У випадку відсутності в трудовій книжці запису про звільнення (з зони проведення 

антитерористичної операції) працівник вважається таким, що перебуває в трудових 

відносинах. Але, варто зазначити, що чинним законодавством не передбачено заборони на 

офіційне працевлаштування, без наявності відмітки в трудовій книжці про звільнення з 

попереднього місця роботи. 

В даному випадку алгоритм дій наступний: 

Необхідно керуватись п. 5.6 «Інструкції про порядок ведення трудових книжок», 

дублікат трудової книжки може бути виданий за новим місцем роботи у зв’язку з 

відсутністю доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації або 

проведення АТО на території, де знаходиться місце роботи нового працівника. 

Дублікат видають за новим місцем роботи на підставі заяви працівника і 

підтвердженням у письмовому вигляді інформації з Антитерористичного центру при Службі 
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безпеки України про проведення антитерористичної операції на території населеного пункту, 

з якого особа здійснила вимушене переміщення чи працювала. 

У разі відновлення доступу до трудової книжки записи з дубліката про періоди роботи 

переносять до трудової книжки. На першій сторінці дубліката роблять напис: «Дублікат 

анульовано», який посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи 

працівника та дублікат повертають його власнику. 
  

За сумісництвом, без запису в трудову книжку 
  

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 04.03.2015 р. № 81 «Про роботу за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються 

з районів проведення антитерористичної операції»: 

- визначено, що на період проведення антитерористичної операції положення пунктів 

2-4 Постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 «Про роботу за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» (ЗП України, 1993 

р., № 9, ст. 184) щодо тривалості роботи за сумісництвом, порядку надання відпустки та 

заборони роботи за сумісництвом (крім заборони, встановленої законом) не застосовують до 

працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів 

проведення антитерористичної операції. 

Тобто дія Постанови поширюється на ВПО, які вимушено перемістилися з районів 

проведення АТО і мають намір/працевлаштувалися за сумісництвом, на підконтрольній 

уряду території України. 

  

12.3 Збереження робочого місця на період проведення АТО 

Законодавством передбачено можливість збереження за внутрішньо переміщеною 

особою займаної посади на період проведення антитерористичної операції. На підставі п. 18 

ст. 25 ЗУ «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР відпустку без збереження заробітної 

плати за бажанням працівника надають в обов’язковому порядку. 

Для реалізації зазначеної норми працівнику потрібно направити на юридичну адресу 

підприємства нотаріально посвідчену заяву про надання зазначеної відпустки. 

Підтверджуючі документи про відправлення листа варто зберігати до закінчення 

антитерористичної операції. 

  

12.4 Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб 

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 08.09.2015 р. № 696, якою 

визначено здійснення заходів, спрямованих на зайнятість внутрішньо переміщених осіб, 

зокрема це: 

● компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених 

осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-

територіальної одиниці місця працевлаштування; 

● компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених 

осіб витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного 

огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування; 
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● компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на 

умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа 

внутрішньо переміщених осіб; 

● компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих 

безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, на перепідготовку та 

підвищення кваліфікації (далі – навчання) таких осіб; 

● заходи зі сприяння зайнятості можна проводити окремо або одночасно 

стосовно кожної внутрішньо переміщеної особи; 

Крім того, з 2017 року у Львівській, Полтавській і Харківській областях, а з 2018 року 

в окремих громадах Житомирської, Чернігівської та Донецької областей діє Пілотний проект 

із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей і внутрішньо переміщених осіб 

(Постанова КМУ № 1154 від 2 грудня 2015 р.). Основний запропонований механізм 

стимулювання до повернення на ринок праці – надання учасникам пілотного проекту 

безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для закупівлі обладнання та матеріалів для 

організації власного бізнесу. 

Загалом держава за час проведення АТО прийняла певні позитивні рішення, комплекс 

нормативно-правових актів, спрямованих на поліпшення можливостей внутрішньо 

переміщених осіб для зайнятості за новим місцем проживання, однак обсяги фінансування 

такої підтримки доволі обмежені та інформування внутрішньо переміщених осіб і 

потенційних роботодавців залишається на низькому рівні. 

Вагомий поштовх щодо розвитку підприємництва відбувається за рахунок 

міжнародних і неурядових організацій, що проводять навчання та надають ВПО матеріальну 

допомогу (гранти) для відкриття власної справи. 

  

Проблематика 

 

1. Низька обізнаність працівників (які продовжують перебувати у трудових відносинах з 

роботодавцями, розташованими на тимчасово окупованій території) про передбачені 

способи розірвання/звільнення з займаної посади з метою подальшого 

працевлаштування. 

2. Побоювання роботодавців про прийняття на роботу особи, яка офіційно не припинила 

трудові відносини з попереднім місцем роботи. 

3. Низький попит на вузькопрофільні професії/спеціальності внутрішньо переміщених 

осіб в інших областях. 

4. Низька поінформованість потенційних роботодавців і внутрішньо переміщених осіб 

про наявні програми, які передбачають пільги під час працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб, які перебувають на обліку у центрах зайнятості, а також проблеми 

з повним і своєчасним фінансуванням державою зазначених програм. 

5. Упереджене ставлення роботодавців до ВПО та громадян, зареєстрованим місцем 

проживання яких є тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. 

6. Відсутність дієвих програм податкового та кредитного стимулювання створення й 

розвитку малого та середнього бізнесу для внутрішньо переміщених осіб. 

  

Рекомендації 
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1. Уповноваженим суб’єктам (МТОТ, Мінсоц, Мінінформполітики, центри зайнятості, 

територіальні управління праці та соціального захисту населення тощо) вжити заходів 

щодо інформування працівників (які продовжують перебувати у трудових відносинах 

з роботодавцями, розташованими на тимчасово окупованій території) про передбачені 

способи розірвання/звільнення з займаної посади з метою подальшого 

працевлаштування на підконтрольній території України. 

2. Уповноваженим суб’єктам (МТОТ, Мінсоц, Мінінформполітики, центри зайнятості, 

територіальні управління праці та соціального захисту населення тощо) систематично 

проводити інформаційні кампанії серед роботодавців щодо роз’яснення основних 

положень законодавства у сфері працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, 

зокрема щодо порядку оформлення дубліката трудової книжки за новим місцем 

роботи у зв’язку з відсутністю доступу до трудової книжки працівника внаслідок 

проведення АТО. 

3. Кабінету Міністрів України, Державній службі зайнятості та її територіальним 

підрозділам забезпечити перепідготовку та підвищення кваліфікації внутрішньо 

переміщених осіб за професіями та спеціальностями, згідно з пріоритетними видами 

економічної діяльності у відповідному регіоні, а також ініціювати збільшення 

фінансування програм щодо організації підприємницької діяльності безробітними, які 

не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої 

для них роботи. 

4. Кабінету Міністрів України та іншим уповноваженим суб’єктам проводити 

інформування роботодавців і внутрішньо переміщених осіб про навні програми, 

якими передбачено заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, і 

забезпечувати повне та своєчасне фінансування зазначених програм, а також 

запровадити додаткові механізми стимулювання малого та середнього бізнесу, який 

має потенціал до розширення та створення нових робочих місць для внутрішньо 

переміщених осіб. 

5. Уповноваженому ВРУ з прав людини, Державній інспекції з питань праці та її 

територіальним підрозділам посилити контроль і реагування на випадки 

дискримінації осіб під час прийняття на роботу за ознаками внутрішнього 

переміщення. 

6. Кабінету Міністрів України розробити проект нормативно-правового акта щодо 

запровадження податкових пільг для суб’єктів малого та середнього підприємництва, 

які відновлюють або створюють внутрішньо переміщені особи, а також створити 

механізм дієвої фінансово-кредитної підтримки бізнесу внутрішньо переміщених осіб. 
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13. ПРАВО НА ОСВІТУ 

 

Нормативно-правове регулювання: 

 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 № 1706-VII. 

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2102-ІІІ. 

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III. 

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV. 

Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР. 

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» від 

05.04.2017 № 268. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання державної цільової підтримки деяким 

категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» від 23.11.2016 № 975. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального 

забезпечення» від 28 грудня 2016 № 1050. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних 

стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28.12.2016 № 1045. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про розміри стипендій у державних та 

комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 28.12.2016 № 1047. 

Лист Міністерства освіти і науки «Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів  

дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове 

проживання до інших населених пунктів України» від 12.06.2014 р. № 1/9-310. 

   

13.1 Влаштування дітей до дошкільних і середніх загальноосвітніх навчальних закладів 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» внутрішньо переміщена особа має право на влаштування дітей у 

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади за місцем фактичного проживання. 

Міністерство освіти і науки опубліковано лист від 12.06.2014 року № 1/9-310 «Щодо 

прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської 

областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України». 

Відповідно до листа Міністерство освіти і науки просить сприяти  батькам дітей, які прибули 

із зазначених регіонів на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів 

України, у вирішенні питань, пов’язаних із зарахуванням до дошкільних навчальних 

закладів, а також: 

● здійснювати прийом дітей до дошкільних навчальних закладів без попередньої 

електронної реєстрації; для прийому дітей до дошкільного навчального закладу 

(групи) компенсуючого типу додатково забезпечувати подання висновку психолого-

медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного 

закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою; 

● у разі відсутності свідоцтва про народження дитини сприяти батькам у його 

подальшому відновленні у встановленому законодавством порядку. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/41580/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/41580/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/41580/
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2458-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2458-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2458-
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Проблематика 

 

1. Під час зарахування дітей до навчального закладу за місцем фактичного проживання 

відбувається перевантаження вже наявних навчальних класів, що спричинено 

неврахуванням офіційної кількості зареєстрованих дітей із числа внутрішньо 

переміщених осіб при визначенні обсягів освітньої субвенції. 

2. Недостатня підтримка та стимулювання територіальних громад у створенні 

додаткових умов для здобуття дошкільної, загальної середньої освіти дітям із числа 

внутрішньо переміщених осіб з урахуванням потреб самих територіальних громад і 

внутрішньо переміщених осіб. 

3. Ускладнено доступ до навчання дітям, які проживають на тимчасово окупованій 

території та на лінії зіткнення. Відсутня інфраструктура для дистанційного навчання, 

а також інформування учнів про можливості такого навчання. 

 

Рекомендації  

 

1. Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України та територіальним 

управлінням (відділам) освіти забезпечити впровадження механізму визначення 

обсягів освітньої субвенції відповідно до кількості внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованих територій. 

2. Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, місцевим 

державним адміністраціям передбачити додаткові заходи стимулювання та 

фінансування тих територіальних громад, які забезпечують належні умови для 

навчання дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема щодо права на 

безоплатне харчування дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. 

3. Міністерству освіти і науки України забезпечити усунення наявних проблем із 

доступом учнів з окупованих територій до навчання в українських школах через 

підтримку он-лайн та дистанційної освіти, а саме: 

3.1. Узгодити нормативно-правові акти, зокрема Положення про дистанційну освіту 

(перелік документів до зарахування, врахування попереднього навчання, освітні 

документи за рівні освіти – початковий, базовий, основний), Положення про 

екстернат та інше для можливості організації дистанційного навчання для мешканців 

окупованих територій. 

3.2. Розробити державну підтримку програм інтернет-освіти (через дистанційні 

модулі) та процедуру сертифікації такої освіти. 

3.3. Розробити та затвердити програми дистанційного навчання дітей з окупованих 

територій. Створити он-лайн бібліотеки з усіх предметів, від 1 до 11 класів. 

13.2 Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти 

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із 

батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та 
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вищої освіти» від 14.05.2015 № 425-VIII. Згідно з положеннями Закону державну цільову 

підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надають у вигляді: 

● повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів; 

● пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; 

● соціальної стипендії; 

● безоплатного забезпечення підручниками; 

● безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та 

комунальних навчальних закладах; 

● безоплатного проживання в гуртожитку; 

● інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України. 

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначено Постановою КМУ № 

975 від 23 листопада 2016 року, тобто лише через півтора роки. Цей документ не 

запроваджує всіх закріплених Законом пільг, а також обмежує види державної підтримки для 

внутрішньо переміщених осіб порівняно з іншими категоріями, що містить ознаки 

дискримінації. 

На практиці можна виділити лише кілька положень, які реалізовують на достатньому 

або прийнятному рівні, а саме: 

● соціальна стипендія; 

● безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та 

комунальних навчальних закладах; 

● безоплатного проживання в гуртожитку; 

● безоплатного забезпечення підручниками. 

Більшої уваги від держави потребують заходи щодо: 

● повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів; 

● пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти. 

Станом на теперішній час таку цільову підтримку реалізовують не в повному обсязі, 

зокрема через потребу в додатковому фінансуванні за кожним пунктом державної цільової 

підтримки. 

 

Проблематика 

 

1. Невідповідність Постанови КМУ № 975 від 23 листопада 2016 року Закону України 

№ 425-VII від 14 травня 2015 року в частині запровадження різного підходу до 

надання державної підтримки різним категоріям осіб, а також незабезпечення всіх 

видів державної підтримки, зазначених у Законі.  

2. Відсутність достатнього фінансування коштів для надання повної або часткової 

оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів і пільгових 

довгострокових кредитів для здобуття освіти. 

3. Складність з оформленням безоплатного проживання в учнівських гуртожитках – для 

учнів професійно-технічних навчальних закладів, проживання у студентських 

гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному вищим навчальним 

закладом в установленому законодавством порядку, – для студентів вищих 

навчальних закладів. Справа в тому, що безоплатне проживання в гуртожитку або 
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проживання з пільговою оплатою забезпечують виключно за умови, що такі студенти 

не отримують щомісячної грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Водночас студенти часто 

обирають можливість отримувати щомісячну грошову допомогу замість пільгової 

оплати за гуртожиток, оскільки її іноді взагалі не встановлено вищим навчальним 

закладом або її розмір в абсолютних цифрах настільки незначний, що студентам 

простіше та вигідніше отримувати щомісячну грошову допомогу. 

4. Проблеми з відновленням втрачених документів про освіту та підтвердженням 

здобутої освіти на тимчасово окупованій території України. 

 

 Рекомендації 

 

1. Кабінету Міністрів України привести Постанову КМУ № 975 від 23 листопада 2016 

року «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти» у відповідність до Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників 

бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових 

акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені 

особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» від 14 травня 2015 № 425-

VII щодо навчання дітей, зареєстрованих як ВПО. 

2. Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, місцевим державним 

адміністраціям та органам місцевого самоврядування провести дофінансування 

цільової підтримки здобуття освіти за рахунок коштів державного і місцевого 

бюджетів, зокрема щодо забезпечення функціонування належного механізму надання 

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти через розроблення 

відповідних програм. 

3. Кабінету Міністрів України внести зміни до Постанови № 975 від 23.11.2016 року щодо 

можливості одночасного оформлення щомісячної грошової допомоги та безоплатного 

проживання в учнівських гуртожитках – для учнів професійно-технічних навчальних 

закладів, проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, 

визначеному вищим навчальним закладом в установленому законодавством порядку, – 

для студентів вищих навчальних закладів. 

4. Кабінету Міністрів України спільно з Міністерством освіти і науки України розглянути 

можливість розробки та впровадження порядку проходження атестації для визнання 

здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періоду навчання в системі вищої освіти, 

здобутих на тимчасово окупованій території України після 14.04.2014 року. 
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14. СТАТУС ДИТИНИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ ТА 

ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

 

Нормативно-правове регулювання: 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 №1706-VII. 

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2102-ІІІ. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» від 

05.04.2017 № 268. 

  

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ 

та Постанови КМУ від 05.04.2017 р. № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» держава вживає 

всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і 

збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, 

догляду за ними та возз’єднання їх із членами сім’ї, включаючи розшук, звільнення з полону, 

повернення в Україну дітей, незаконно вивезених за кордон. Якщо вік особи не визначено і є 

підстави вважати, цю особу дитиною, їй надають захист, передбачений цією статтею, до 

встановлення віку. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування негайно 

відселюють дітей, які опинилися чи можуть опинитися у зоні воєнних дій чи збройних 

конфліктів, до безпечних районів. Відселення дітей проводиться разом з батьками, 

законними представниками або, за їхньою згодою, без супроводження чи з іншими особами. 

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, надає 

орган опіки та піклування за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи. 

Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів, визначає Кабінет Міністрів України. 

Право на отримання статусу має дитина, яка внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів: 

1) отримала поранення, контузію, каліцтво; 

2) зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства; 

3) викрадена або незаконно вивезена за межі України; 

4) залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань; 

5) незаконно утримувалася, у тому числі в полоні. 

  

Порядок отримання статусу 

Для надання статусу законний представник дитини або якщо дитину переміщують без 

супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, 

дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування 

подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу і копії документів, 

передбачених у Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів. 

Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у 

справах дітей і подати визначені вище документи. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/2402-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2402-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2402-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2402-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2402-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF
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Результати розгляду 

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймає орган опіки та піклування 

протягом 30-ти календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу. 

Інформація про дитину, якій надано статус, вноситься до банку даних про дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. 

Статус надається органом опіки та піклування за місцем реєстрації (обліку) дитини як 

внутрішньо переміщеної особи, а також за місцем проживання (перебування) дитини у 

населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, і органи 

державної влади на його території здійснюють свої повноваження в повному обсязі. 

  

Проблематика 

 

1. Чинним законодавством не передбачено пільг і додаткових гарантій, які 

поширюються на дитину, якій оформлено зазначений статус «дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів». 

2. Складність оформлення та підтвердження статусу «дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів» та, як наслідок, низька кількість 

звернень від постраждалих осіб, оскільки положення порядку в чинній редакції  

покладають обов’язок доведення обставин, за яких постраждала дитина, на заявника. 

3. Відсутність спеціалізованих державних програм щодо психологічного захисту дітей, 

які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, а також наявність 

додаткового подвійного травмування для дитини та її родичів під час проходження 

процедури оформлення та підтвердження статусу «дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів». 

4. Низька поінформованість населення, зокрема потенційних заявників, про механізм 

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів. 

  

Рекомендації 

 

1. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити перелік пільг і соціальних 

гарантій, якими можуть скористатися діти, що оформили зазначений статус, і 

передбачити їх належне фінансування. 

2. Кабінету Міністрів України внести зміни в Постанову КМУ від 05.04.2017 року № 268 

«Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів», через визнання отримання дитиною психологічної травми під 

час проведення АТО на підставі висновку лікаря (комісії) та скасування вимоги щодо 

обов’язковості відкриття кримінального провадження, а також передбачити 

необхідність надання додаткових документів лише у разі вчинення щодо дитини 

фізичного насильства, викрадення або незаконного вивезення за межі України, 

залучення до участі у військових діях або потрапляння у полон. 

3. Кабінету Міністрів України, Міністерству соціальної політики України розробити та 

прийняти комплексну державну програму «Щодо соціально-психологічного захисту 
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дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» на період до 

2025 року. 

4. Міністерству соціальної політики України, місцевим державним адміністраціям та 

органам місцевого самоврядування забезпечити інформування населення щодо 

механізму надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів. 

 

 

15. КРЕДИТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ОФОРМЛЕНІ ДО 14 КВІТНЯ 2014 РОКУ8 

 

Нормативно-правове регулювання: 

 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і 

збереження територіальної цілісності України» від 14.04.2014 р. № 405/2014. 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. 

Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції» від 02.09.2014 № 1669-VII. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 №1706-VII. 

Інформаційний лист Національного банку України «Про скасування пені та штрафів 

за договорами кредиту під час АТО» від 05.11.2014 № 18-112/64483. 

  

На сьогоднішній день чинною є норма, відповідно до якої час проведення 

антитерористичної операції заборонено нарахування пені та/або штрафів на основну суму 

заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 

2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися 

у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом 

Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним 

особам і фізичним особам-підприємцям, які провадять (провадили) свою господарську 

діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів 

України переліку, де проводилася антитерористична операція. 

Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов’язані скасувати зазначеним 

вище особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов’язань 

за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної 

операції. 

Періодом проведення антитерористичної операції час з 14 квітня 2014 року до дати 

набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення 

антитерористичної операції або військових дій на території України. 

                                                
8 Документи, аналіз яких здійснено в Розділі 15, може бути змінено або скасовано у зв’язку з прийняттям 

законопроекту №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України 

над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/405/2014
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/405/2014
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/405/2014
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/405/2014
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/405/2014
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v6448500-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v6448500-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v6448500-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v6448500-14
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Крім цього, банки мають встановлювати місце провадження господарської діяльності 

юридичної особи, фізичної особи-підприємця виключно на основі даних Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а місце проживання 

клієнта – фізичної особи – на основі даних, зазначених у поданих клієнтом офіційних 

документах або засвідчених в установленому порядку їх копій. 

 

Проблематика 

 

1. Незаконні вимоги (через залякування, вимагання та обман) від представників 

кредитно-фінансових установ, у тому числі телефоном, про необхідність 

дострокового погашення заборгованості, нарахованої банком. 

2. Неповідомлення банком про одноособову зміну та розмір відсоткової ставки за 

кредитом у передбаченому законодавством порядку, а також відсутність окремої, 

чітко визначеної процедури, щодо реструктуризації утвореної заборгованості за 

кредитами фізичних осіб, яка б враховувала обставини неможливості належного 

виконання своїх обов’язків боржниками в результаті бойових дій і збройного 

конфлікту. 

3. Відсутність офіційних роз’яснень і рекомендацій від Національного банку України 

щодо порядку дій громадян у випадку незаконних вимог представників кредитно-

фінансових установ. 

  

Рекомендації 

 

1. Міністерству внутрішніх справ розробити рекомендації для громадян, що зіткнулися з 

незаконними вимогами (залякування, вимагання та обман) від представників 

кредитно-фінансових установ. 

2. Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України розробити окрему процедуру 

реструктуризації вже наявної за цей період заборгованості за кредитами фізичних осіб 

(і внутрішньо переміщених осіб, і громадян, які проживають на тимчасово окупованій 

території України), яка б враховувала обставини неможливості належного виконання 

ними своїх обов’язків внаслідок бойових дій і збройного конфлікту. 

3. Національному банку України проводити моніторинг дотримання Інформаційного 

листа Національного банку України від 05.11.2014 № 18-112/64483 «Про скасування 

пені та штрафів за договорами кредиту під час АТО», а також надати офіційні 

рекомендації щодо порядку дій громадян у разі незаконних вимог представників 

кредитно-фінансових установ. 
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16. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ9 

 

Нормативно-правове регулювання: 

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. 

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 р. 

№ 2398-VI. 

Постанова Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл 

Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015р. 

№ 254-VIII. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян» від 22.09.2007 р. № 1064. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 

підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я» від 06.12.2017 

р. № 1004. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 

підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я» від 06.12.2017 

р. № 1004. 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції з ведення 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян» від 24.07.2008 р. № 1269/5. 

Інформаційний лист ВССУ «Про окремі питання застосування Закону України від 

04.02.2016 р. № 990-VIII» від 15.04.2016 р. № 9-1130/0/4/-16. 

 

Для врегулювання та забезпечення спрощеного доступу до судового розгляду заяв 

громадян про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій 

території України главу VI Цивільно-процесуального кодексу України доповнено статтею 

2571 «Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті на 

тимчасово окупованій території України». 

15.12.2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». 

Відповідно до зазначених змін номер статті 2571 «Особливості провадження у справах 

про встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України» 

змінено номер статті на 317. 

16.1. Підтвердження факту народження на тимчасово окупованій території 

України 

Заяву про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території 

України, визначеній Верховною Радою України, можуть подати батьки, родичі, їхні 

представники або інші законні представники дитини до будь-якого суду за межами такої 

території України незалежно від місця проживання заявника. 

                                                
9 Положення нормативно-правових актів, аналіз яких здійснено в Розділ 16, може бути змінено або скасовано у 

зв’язку з прийняттям законопроекту № 7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1064-2007-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1064-2007-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1004-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1004-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1004-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1004-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1004-2017-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1004-2017-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0691-08
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0691-08
http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20(%D0%A6%D0%9F%D0%9A%20-%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8).pdf
http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20(%D0%A6%D0%9F%D0%9A%20-%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8).pdf
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2147-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2147-19
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У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій 

території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають бути зазначені 

встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків. 

Справи про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території 

України, визначеній Верховною Радою України, розглядають невідкладно з моменту 

надходження відповідної заяви до суду. 

Окремо варто зазначити Положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони 

здоров’я» від 06.12.2017 р. № 1004, якою визначено порядок утворення комісії, яка розглядає 

питання щодо підтвердження факту народження дитини на території, де органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі – комісія з питань підтвердження 

факту народження дитини на непідконтрольній території). 

Відповідна комісія розглядає питання щодо підтвердження факту народження дитини 

за письмовою заявою жінки, яка народила дитину, її родичів, інших осіб, уповноважених 

представляти її інтереси. 

Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її 

інтереси, звертаються до комісії з питань підтвердження факту народження дитини на 

непідконтрольній території з письмовою заявою, складеною у довільній формі, щодо 

підтвердження факту народження дитини. 

На підставі висновку комісії з питань підтвердження факту народження дитини на 

непідконтрольній території про підтвердження факту народження дитини та медичне 

свідоцтво про народження видають у двох примірниках і це є підставою для проведення 

державної реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного 

стану. 

Станом на першу половину лютого 2018 року відсутня можливість забезпечення 

безпечного виїзду фахівців на територію, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють своїх повноважень. 

 

Проблематика 

 

1. Неоднакові терміни розгляду судами заяви про встановлення факту 

народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою 

України (на практиці розгляд триває від 1 до 14 днів, тим часом як статтею 317 передбачено 

невідкладний розгляд таких справ). 

2. Положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я» від 

06.12.2017 р. № 1004 неможливо виконати на практиці у зв’язку зі складною та обтяжливою 

процедурою підтвердження факту народження дитини. 

3. У Постанові Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 

підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я» від 06.12.2017 р. 

№ 1004 прямо не зазначено, а також відсутнє посилання, на кого із суб’єктів покладено 

оплату за проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і дитиною, 

відповідно можливі додаткові витрати від громадян. 
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Рекомендації 

 

1. Державній судовій адміністрації України розробити та впровадити методичні 

рекомендації для суддів щодо невідкладного та однакового розгляду судами заяви про 

встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, 

визначеній Верховною Радою України. 

2. Кабінету Міністрів України внести зміни в Постанову «Про внесення змін до 

Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я» від 

06.12.2017 р. № 1004, передбачити її застосування лише у спірних і не підтверджених у 

судовому розгляді випадках. 

3. Кабінету Міністрів України врегулювати питання компенсації/звільнення від 

оплати громадян за проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і 

дитиною внесенням відповідних змін у Постанову «Про внесення змін до Порядку 

підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я» від 06.12.2017 р. 

№ 1004. 

 

16.2. Підтвердження факту смерті на тимчасово окупованій території України 

Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території 

України, визначеній Верховною Радою України, можуть подати родичі померлого або їхні 

представники до суду за межами такої території України. 

Справи про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території 

України, визначеній Верховною Радою України, розглядають невідкладно з моменту 

надходження відповідної заяви до суду. 

Згідно з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного 

стану» рішення суду про встановлення факту смерті особи є підставою для державної 

реєстрації відповідного факту. 

  

Проблематика 

 

1. Обмеженість підсудності щодо справ про встановлення факту смерті особи на  

тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України 

(заява подається до визначеного суду, на відміну від справ про встановлення факту 

народження, у яких заява може подаватися до будь-якого суду за межами такої 

території України незалежно від місця проживання заявника). 

2. Неоднакові терміни розгляду судами заяви про встановлення факту смерті особи на 

тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України (на 

практиці розгляд триває від 1 до 14 днів, тим часом як статтею 317 передбачено 

невідкладний розгляд таких справ). 

 

Рекомендації 

 

1. Верховній Раді України внести зміни до статті 317 ЦПК України та передбачити 

можливість звернення із заявою про встановлення факту смерті особи на тимчасово 
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окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, будь-якого суду 

за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника. 

2. Державній судовій адміністрації України розробити та впровадити методичні 

рекомендації для суддів щодо невідкладного та однакового розгляду судами заяви про 

встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, 

визначеній Верховною Радою України. 
  

Щодо визнання свідоцтв про народження і смерть, виданих на тимчасово окупованій 

території, варто зазначити, що відповідно до абзацу 2 статті 2 Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» діяльність 

збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації 

у Донецькій і Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного гуманітарного 

права, незаконна, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт недійсний і не 

створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження 

або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, які 

додають до заяви про державну реєстрацію народження особи та заяви про державну 

реєстрацію смерті особи відповідно. 

Зазначена норма не передбачає автоматичного визнання документів, виданих на 

тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, і потребує розширеного 

офіційного роз’яснення від Міністерства юстиції України. 
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 17. ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Нормативно-правове регулювання: 

 

Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції», від 02.09.2014 року № 1669. 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців 

та громадських формувань» від 15.03.2003 року № 755-IV. 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» від 18.11.2016 року № 3268/5. 

Наказ Міністерства юстиції України «Про врегулювання відносин, пов’язаних з 

державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-

територіальних одиниць» від 25.11.2016 № 3359/5. 

Наказ Державної фіскальної служби України «Про переміщення та закінчення 

простою» від 07.11.2014 року № 256. 

 

17.1. Державна реєстрації фізичної особи-підприємця в Єдиному державному 

реєстрі 

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» для осіб, які зареєстровані та переселилися з території 

проведення антитерористичної операції в період її проведення, реєстрацію фізичної особи-

підприємця здійснюють державні реєстратори за адресою тимчасового проживання без 

вимоги державних реєстраторів реєстраційних служб територіальних органів Міністерства 

юстиції України в областях і місті Києві щодо наявності реєстрації про місце проживання за 

місцем проведення реєстраційних дій. 

Порядок державної реєстрації ВПО фізичної особи-підприємця та перелік необхідних 

документів загальний і регулюється положеннями статті 18 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань». 

17.2. Державна реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

Державну реєстрацію змін щодо фізичних осіб-підприємців, місцезнаходженням/місцем 

проживання яких є населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють своїх повноважень, і населені пункти, розташовані на лінії зіткнення в 

Донецькій і Луганській областях, здійснюють незалежно від їх місцезнаходження/місця 

проживання в межах України, а ведення реєстраційних справ у паперовій формі 

забезпечують відповідно до компетенції Головне територіальне управління юстиції в 

Донецькій області та Головне територіальне управління юстиції в Луганській області. 

17.3. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця 

Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа-

підприємець має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1669-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1528-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1528-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1528-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1528-16
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63689.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63689.html
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підприємницької діяльності та в установлені строки подати відповідному контролюючому 

органу податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, у якому 

проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-

підприємця. 

Реєстрація/припинення фізичної особи-підприємця можлива також в електронній 

формі за допомогою одного з наступних інтернет-порталів: он-лайн Будинку юстиції чи 

порталу i-gov. 

 

 Проблематика 

 

1. Ускладнено порядок зняття з обліку в органах державної фіскальної служби України у 

зв’язку з припиненням підприємницької діяльності через наявність заборгованості з 

несплати податків, інших загальнообов’язкових платежів чи невиконання обов’язків 

щодо подання звітності за період проведення антитерористичної операції в межах 

Донецької та Луганської областей. 

2. Наявність різної судової практики щодо зняття з обліку в органах державної 

фіскальної служби України, особи-підприємця з числа внутрішньо переміщених осіб. 

3. Відсутність порядку списання податкового боргу за несплату ЄСВ, як «безнадійного» 

податкового боргу. 

4. Наявність «подвійного оподаткування» під час нарахування (виплати) фізичним 

особам-підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово 

окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення 

ними підприємницької діяльності. Зокрема суб’єкти господарювання та/або 

самозайняті особи, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати 

податок на доходи у джерела виплати. Дія загальної норми Податкового кодексу про 

те, що податок на доходи у джерела виплати не утримується у разі надання копії 

документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, на 

вказаних осіб не поширюється. 

 

Рекомендації 

 

1. Верховні Раді України внести зміни в Податковий кодекс України та Закон України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», передбачивши дієвий порядок списання боргу за несплату ЄСВ і 

несвоєчасне подання звітності за правилами списання «безнадійного податкового 

боргу». 

2. Узагальнити судову практику щодо розгляду справ, пов’язаних зі зняттям з обліку в 

органах державної фіскальної служби України у зв’язку з припиненням 

підприємницької діяльності та розробити методичні рекомендації для суддів під час 

розгляду цієї категорії справ. 

3. Торгово-промисловій палаті України забезпечити відповідними роз’ясненнями 

регіональні відділення щодо однакового та ефективного надання населенню 

Сертифікатів про настання обставин непереборної сили на тимчасово окупованих 

територіях України. 

4. Верховній Раді України виключити підпункт 38.9 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX 

Податкового кодексу України, який встановлює «подвійне оподаткування» для 

https://online.minjust.gov.ua/
https://igov.org.ua/
https://igov.org.ua/
https://igov.org.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1445967627293671#n4308
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фізичних осіб-підприємців, місцезнаходженням або місцем проживання яких є 

тимчасово окупована територія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

18. ПРАВО НА МАЙНО 

Нормативно-правове регулювання: 

 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV. 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI. 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20.10.2014 року № 1706-VII. 

Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року № 3425-ХІІ. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 року № 1127. 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 року № 7-

93. 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України» від 22.02.2015 року № 296/5. 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку використання 

даних Реєстру прав власності на нерухоме майно Єдиного реєстру заборон відчуження 

об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень 

рухомого майна» від 14.12.2012 року № 1844/5. 

Роз’яснення Міністерства юстиції України «Особливості правового регулювання 

посвідчення правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітніх та неповнолітніх 

осіб» від 22.08.2011 року. 

 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» ВПО має право на допомогу у переміщенні її рухомого майна під час 

залишення місця свого проживання та поверненні до такого залишеного місця проживання. 

Водночас за більш ніж чотири роки військового конфлікту держава так і не розробила 

ефективного механізму захисту майнових прав внутрішньо переміщених осіб і громадян, які 

проживають на тимчасово окупованій території України. Відсутній також і порядок 

відшкодування шкоди, завданої нерухомому та рухомому майну громадян внаслідок 

збройного конфлікту. Громадяни, чию нерухомість зруйновано або пошкоджено на 

тимчасово окупованій території, не мають можливості зібрати всі необхідні докази та 

звернутися в правоохоронні органи для ініціювання відкриття кримінальних проваджень. 

 

Проблематика 

 

1. Відсутність реєстру майнових прав на нерухоме та інше майно, розташоване на 

тимчасово окупованій території України. 

2. Відсутність бази обліку пошкодженого (зруйнованого) майна, а також ефективного та 

уніфікованого механізму фіксації та оцінки пошкоджень (руйнувань). 

3. Відсутність механізму щодо визначення розміру та порядку компенсацій за 

пошкоджене (зруйноване) майно. 

4. Непоодинокі відмови нотаріусів у проведенні правочинів щодо нерухомого майна на 

тимчасово окупованій території України з посиланням на його місцезнаходження, а 

також відсутність ефективного засобу оскарження в разі відмови нотаріуса у вчиненні 

правочину. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/1127-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/1127-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/7-93
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/7-93
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2102-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2102-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2102-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2102-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/nr000323-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/nr000323-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/nr000323-11
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Рекомендації 

 

1. Кабінету Міністрів України розробити проект нормативно-правового акта щодо 

запровадження незалежної та прозорої процедури підтвердження, документування та 

перевірки права власності й інших майнових прав на житло, землю та інше майно, 

розташоване на тимчасово окупованій території, а МТОТ забезпечити 

функціонування відповідного реєстру. 

2. Кабінету Міністрів України розробити механізм фіксації та оцінки пошкодженого 

(зруйнованого) майна, а також забезпечити ведення обліку такого майна для 

подальшої компенсації завданих збитків. 

3. Кабінету Міністрів України створити уніфіковану методику визначення обсягу 

компенсацій за пошкоджене (зруйноване) майно внаслідок терористичного акту, 

проведення антитерористичної операції або збройного конфлікту та передбачити 

відповідне фінансування на його практичну реалізацію. 

4. Нотаріальній палаті України надати відповідні роз’яснення щодо вчинення 

правочинів з нерухомим майном, розташованим на тимчасово окупованій території 

Донецької та Луганської областей. Цей механізм має враховувати вимоги чинного 

законодавства і дійсні можливості осіб щодо підтвердження права власності на майно. 
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19. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Нормативно-правове регулювання: 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції 

про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно 

органів нагляду та транскордонних потоків даних» від 01.01.2014 року № 2438-VI.  

Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення, 

ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб» від 22.09.2016 року № 646. 

          

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 

ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Відповідно до статті 32 

Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, 

крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, 

використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини. Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є 

державною або іншою захищеною законом таємницею. 

Відповідно до Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб доступ до інформації, яка 

міститься в базі даних, здійснюють на безоплатній основі і забезпечують за допомогою веб-

інтерфейсу з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених Законом 

України «Про захист персональних даних». Роботу з персональними даними внутрішньо 

переміщених осіб за допомогою веб-інтерфейсу проводять через захищений контур обміну 

даними з використанням сертифікованих засобів шифрування. Персональні дані в базі даних 

зберігають упродовж десяти років після закінчення дії обставин, визначених статтею 1 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». У разі 

закінчення терміну їх зберігання персональні дані підлягають знищенню, яке здійснюють у 

спосіб, що виключає подальшу можливість відновлення таких даних. Розголошення 

отриманих уповноваженими органами персональних даних про внутрішньо переміщену 

особу без її згоди заборонено, крім випадків, передбачених законом. Внутрішньо переміщена 

особа, персональні дані якої обробляють, користується всіма правами суб’єкта персональних 

даних, визначеними частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних 

даних». 

Контроль за дотриманням законодавства про захист персональних даних у межах 

повноважень, передбачених законом, здійснюють такі органи: 

1) Уповноважений ВРУ з прав людини; 

2) суди. 

 

 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2438-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2438-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2438-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2438-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
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Проблематика 

 

1. У зв’язку із необхідністю реєстрації після переміщення велику частину персональних 

даних вносять до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, 

що потенційно може загрожувати викраденням або передачею таких даних третім 

особам. 

2. Великий відсоток осіб, які мали кредити в банківських установах (недержавних), 

навіть після повного виконання взятих на себе зобов’язань, можуть стати об’єктом 

вимагань і погроз колекторськими компаніями. 

3. Періодичні появи «списків СБУ» щодо отримувачів соціальних виплат і пенсій, які 

направляють у територіальні управління органів соціального захисту та пенсійного 

фонду для припинення виплат і перевірки інформації щодо фактичного місця 

проживання осіб, які в них зазначено. 

4. Випадки оприлюднення працівниками управлінь праці та соціального захисту списків 

зареєстрованих ВПО на під’їздах будинків. 

5. Передача працівниками Мінфіну персональних даних отримувачів соціальних виплат 

колекторській компанії для проведення верифікації. 

 

Рекомендації 

 

1. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та судам посилити контроль 

за захистом персональних даних внутрішньо переміщених осіб громадян, які 

проживають на тимчасово окупованій території України. 

2. Національному банку України посилити контроль за захистом у банківському секторі 

персональних даних внутрішньо переміщених осіб і громадян, які проживають на 

тимчасово окупованій території України. 

3. Уповноваженим суб’єктам (Уповноважений ВРУ з прав людини, Мінсоц, СБУ) вжити 

заходів щодо недопущення появи зазначених списків без правового обґрунтування їх 

виникнення та формування, а також притягнення винних у порушенні законодавства 

про захист персональних даних осіб до відповідальності. 

4. Уповноваженим суб’єктам (Мінфін, Мінсоц) проводити заходи з підвищення 

кваліфікації співробітників щодо дотримання Закону України «Про захист 

персональних даних». 
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20. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ 

 

Нормативно-правове регулювання: 

 

 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

 Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI. 

 Закон України “Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI. 

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. 

Розпорядження Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 02.09.201 4 №27/0/38-14. 

Постанова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах» 

від 17.10.2014 №10. 

 

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантовано право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Пункти 2-1 та 2-2 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

передбачають, що внутрішньо переміщені особи мають право на всі види правових послуг 

(захист; здійснення представництва їхніх інтересів у судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів 

процесуального характеру), а громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на 

облік як внутрішньо переміщених осіб, – на представництво їхніх інтересів і складення 

документів процесуального характеру з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття 

на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання такої довідки. 

Стаття 8 Закону України «Про судовий збір» визначає, що суд може своєю ухвалою, 

враховуючи майновий стан сторони, відстрочити або розстрочити сплату судового збору на 

певний строк, але не довше, ніж до ухвалення судового рішення у справі, або зменшити 

розмір судового збору або звільнити від його сплати. 

Постанова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ «Про застосування судами законодавства про судові витрати у 

цивільних справах» від 17.10.2014 № 10 роз’яснює, що клопотання про звільнення від сплати 

можна викласти у заяві, а також те, що наявність такої підстави повинна підтверджуватися 

відповідними документами. 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v2710740-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v2710740-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14
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Проблематика 

1. Внутрішньо переміщені особи та громадяни, які проживають на ТНКТ, дуже часто 

потребують захисту своїх прав у судовому порядку. Зазвичай судовий порядок 

захисту порушених прав найефективніший. Проте, в окремих випадках, доступ до 

реалізації своїх прав ВПО та громадянами, які проживають на тимчасово окупованій 

території, вкрай обтяжений. Наприклад, процедуру отримання свідоцтва про 

народження чи смерть, які відбулися на тимчасово окупованій території України, 

визначені Верховною Радою України, проводять виключно через суд у порядку 

окремого провадження. У разі народження чи смерті особи на підконтрольній 

території України передбачено адміністративну процедуру, що по суті становить 

дискримінацію за територіальною ознакою. 

2. Необхідність сплати судового збору у справах щодо захисту порушених прав, 

передбачених Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб». 

3. Обмеженість підсудності щодо справ про встановлення факту смерті особи на  

тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України. 

 

Рекомендації 

1. Кабінету Міністрів України розробити адміністративний порядок визнання фактів 

народжень і смертей, які відбулися на тимчасово окупованій території. 

2. Верховній Раді України внести зміни до Закону України «Про судовий збір» щодо 

звільнення від його сплати внутрішньо переміщених осіб у справах, які стосуються 

захисту їхніх прав як внутрішньо переміщених осіб, передбачених ст. 6, 7, 8, 9 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також 

щодо звільнення від його сплати осіб, які є заявниками у справах окремого 

провадження про встановлення всіх юридичних фактів, які відбувалися на тимчасово 

окупованій території України, визначеній ВРУ. 

3. Верховній Раді України внести зміни до статті 317 ЦПК України та розширити 

можливість звернення із заявою про встановлення факту смерті особи на тимчасово 

окупованій території України до будь-якого суду за межами такої території, 

незалежно від місця проживання чи реєстрації заявника. 
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21. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВ ВПО 

 

Нормативно-правове регулювання: 

 

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 року № 2657-ХІІ. 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939-VI. 

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року № 396/96-ВР. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення, 

ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб» від 22.09.2016 року № 646. 

Роз’яснення Міністерства юстиції України «Право на доступ до інформації як 

елемент правового статусу особи» від 03.05.2012 року. 

 

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація, отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 

владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації. 

Право на доступ до інформації є конституційним правом людини, яке передбачено і 

гарантовано статтею 34 Конституції України, а саме: право кожного на свободу думки і 

слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. 

Здійснення цих прав може бути обмежене виключно законом в інтересах національної 

безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку для запобігання заворушенням 

чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, 

для запобігання розголошенню інформації, отриманої конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя. 

Закріплене Конституцією України право на інформацію передбачено, насамперед, 

законами України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації» та іншими нормативно-правовими актами. 

Крім цього, згідно з положеннями Порядку створення, ведення та доступу до 

відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб ВПО або їх 

законні представники під час користування базою даних можуть ознайомитися з власною 

заявою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, інформацією про стан дії довідки 

(дійсна; дію скасовано) та інформацією про стан надання відповідної допомоги, а також 

наявними пропозиціями щодо можливості отримати допомогу за кожною зазначеною нею у 

заяві потребою, які надають громадські об’єднання, волонтерські, благодійні організації. Для 

отримання актуальної та повної інформації про внутрішньо переміщених осіб з бази даних 

формують звіт, призначений для посадових осіб Мінсоцполітики, Мінфіну, Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, уповноважених 

органів, інших центральних органів виконавчої влади, Пенсійного фонду України та його 

територіальних органів. Мінсоцполітики надає доступ до отримання звіту зазначеними 

органами та особам на підставі письмового запиту, в якому зазначено необхідну інформацію 

та прізвище посадової особи, яка матиме право доступу. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-12
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Проблематика 

 

1. Відсутність державної програми проведення інформаційних кампаній щодо прав та 

обов’язків осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, а також 

для посадових осіб, які безпосередньо на практиці реалізовують державну політику 

стосовно внутрішньо переміщених осіб. 

2. Непослідовна та хаотична діяльність уряду щодо внесених змін і доповнень у 

законодавство стосовно внутрішньо переміщених осіб. 

3. Відсутність єдиного інформаційного та авторитетного державного ресурсу (установи), 

що надає актуальну інформацію про наявні програми та роз’яснення щодо реалізації 

наявних прав ВПО. 

 

Рекомендації: 

 

1. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити державну програму щодо 

інформаційно-просвітницьких кампаній із забезпечення прав і свобод осіб, які 

перемістилися з тимчасово окупованої території України. 

2. Уповноваженим суб’єктам (ВРУ, КМУ, ЦОВВ) забезпечити ведення системного та 

комплексного підходу до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб і 

громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України. 

3. Відновити та вдосконалити роботу державного єдиного інформаційного порталу для 

внутрішньо переміщених осіб – vpo.gov.ua чи створити аналог такого ресурсу, на базі 

якого забезпечити функціонування єдиного інформаційного поля змін, що стосуються 

внутрішньо переміщених осіб, а також переліку та порядку отримання послуг, які 

надають державні органи, установи, організації для громадян з числа внутрішньо 

переміщених осіб. 
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ВИСНОВОК 

 

Незважаючи на наявність достатньо розвиненої системи нормативно-правових актів, 

положення яких регулюють питання забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб і громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, існує велика 

кількість проблем, які досі залишаються неврегульованими. На сьогодні в Україні не існує 

комплексного та системного підходу до вирішення багатьох питань, пов’язаних із збройним 

конфліктом, зокрема щодо участі внутрішньо переміщених осіб в управлінні місцевими 

справами, належної реалізації житлових прав ВПО, компенсацій за пошкоджене (зруйноване) 

майно, забезпечення доступу до пенсійних виплат громадян, які проживають на тимчасово 

окупованій території України, тощо. Ще однією надзвичайно важливою проблемою, яка 

потребує негайного вирішення, залишається відсутність належного фінансування вже 

розроблених і затверджених державних програм і стратегій, а також необхідність розробки 

та прийняття дієвого та, що найголовніше – забезпеченого відповідним бюджетом на його 

виконання Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб і 

впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 

року. 

Водночас часткове вирішення окреслених у аналізі проблем можна знайти на 

місцевому рівні, приймаючи місцеві програми соціальної адаптації та інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб у місцеві громади або включення питання підтримки і допомоги ВПО до 

вже наявних місцевих цільових програм розвитку регіону чи населеного пункту. Сприйняття 

внутрішньо переміщених осіб як активу, як того чинника, який може надзвичайно потужно 

вплинути на розвиток місцевої громади, у тому числі і на її економічний і політичний 

розвиток, повинно бути основоположним під час прийняття всіх місцевих програм. Крім 

цього, надзвичайно актуальним залишається питання належної реалізації постанови, якою 

затверджено Порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної 

бази даних про внутрішньо переміщених осіб, яка повинна сприяти проведенню процедури 

обліку внутрішньо переміщених осіб і повноцінному виявленню їхніх потреб і намірів. 

Впровадження такої системи в ідеалі повинно суттєво поліпшити взаємодію внутрішньо 

переміщених осіб, управлінь праці та соціального захисту населення, громадських об’єднань, 

волонтерських, благодійних організацій, що займаються проблемами переселенців, і 

створити умови для спрощення та прискорення процесів надання допомоги тим, хто її 

найбільше потребує. 

Внутрішньо переміщені особи – це не частина проблеми, а частина рішення. Таке 

сприйняття громадян, які були вимушені покинути власні домівки внаслідок російської 

агресії, цілком відповідає стратегії розбудови України як суверенної, незалежної, 

демократичної, соціальної та правової держави, де людину – її життя та здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпеку визнають найвищою соціальною цінністю, а права і 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 


