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РЕКОМЕНДАЦІЇ /КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 Ми визнаємо, що Уряд України має обов’язок боротися із шахрайством, проте викликають занепокоєння непрозорість 
процедури та брак чіткого доведення рішення (та критеріїв його прийняття) до осіб, яких воно стосується. Міністерство 
соціальної політики повинно надати своїм регіональним підрозділам чіткі інструкції щодо забезпечення систематичного 
застосування процедури. Чітка інформація також повинна надаватися відповідним особам. 

 Крім того, Кластер з питань захисту занепокоєний тим, що тисячі ВПО перебувають під загрозою скасування їхніх довідок про 
статус ВПО та позбавлення соціальних виплат, включаючи цільову допомогу ВПО та пенсії. Переміщені особи повинні мати 
доступ до соціальних послуг, виплат, пенсій та банківських послуг без обмежень, як будь-які інші громадяни України. 

 Вказані перевірки суперечать існуючому законодавству та можуть призвести до скасування довідок про статус ВПО на 
підставах, не передбачених законом. Структурні підрозділи з питань соціального захисту повинні повідомляти ВПО про 
рішення щодо скасування їхніх довідок відповідно до процедури, передбаченої Законом «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб», із зазначенням причин і підстав для скасування відповідних довідок. 

 Уряду України слід відокремити пенсії та соціальні платежі, право на які отримують усі громадяни, які відповідають певним 
критеріям, та які жодним чином непов’язані з переміщенням, – від додаткової вимоги реєстрації в якості ВПО та наявності 
місця проживання на підконтрольній Урядом території. Така додаткова вимога носить дискримінаційний характер.  

 Необхідно докласти всіх зусиль, щоб забезпечити доступність пенсій та державної соціальної допомоги для всіх громадян 
України, у тому числі на непідконтрольній Урядом території. 

 
 
 

 

 

                               УКРАЇНА 
                                     БЕРЕЗЕНЬ 2016 Р. 

ПРИЗУПИНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

 16 лютого Міністерство соціальної політики (МСП) оприлюднило лист, згідно з яким всі обласні управління МСП зобов’язані 
призупинити соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) до тих пір, поки адреса їхнього проживання не буде 
перевірена Державною міграційною службою України або підтверджена особистим візитом до Управління соціального захисту 
(УСЗ). Проте для такої перевірки не існує та не передбачено чинним законодавством окремої процедури, тому виконання цього 
рішення є неможливим. 

 Процес складання списків ВПО, чиї виплати призупиняються, невідомий. Попри запити з боку міжнародних та державних 
організацій, офіційне роз’яснення досі не одержане.  

 З урахуванням інформації, зібраної партнерами, які надають допомогу у сфері захисти, до списків увійшли: 
- зареєстровані переміщені особи, які не подавали заявки на отримання дозволу на перетин лінії зіткнення; 
- особи, про яких відомо, що вони перетинали лінію зіткнення та перебувають там протягом тривалого часу.  

 Згідно з заявою голови Служби безпеки України1 від 25 лютого 2016 р. для ідентифікації вказаних осіб також могли 
використовуватися банківські картки та дані реєстрації громадянського стану. Списки не оприлюднювалися, а індивідуальні 
повідомлення відсутні, тому ВПО невідомо про своє включення або  невключення до таких списків. Враховуючи зібрану на 
місцях інформацію, повідомляється, що до списків внесено переміщених осіб, які проживають на підконтрольній Урядом 
території, і які не поверталися на непідконтрольні Уряду території, тобто створюються зайві складності і витрати часу на процес 
перевірки.  

 Згідно з наявною інформацією на даний час підготовлені лише списки щодо переміщених осіб, які зареєстровані в 
Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Луганській та Запорізькій областях. Оцінка кількості осіб, яких це стосується, 
коливаються в широкому діапазоні. За оцінкою офісу Уповноваженого з прав людини кількість таких осіб може сягати 500,00, 
однак ця інформація не є підтвердженою.  

 Серед видів виплат, які призупинено, є виплати переміщеним особам згідно з постановою Кабінету міністрів України № 5052, 
але призупинено й інші соціальні виплати, у тому числі пенсії (які не пов’язані з переміщенням).  

 В Харківській області ці заходи призвели до призупинення всіх соціальних виплат (як виплат для ВПО, так і виплат пенсій, які не 
пов’язані з реєстрацією ВПО). Процес виконання рішення значно відрізняється в різних службах та різних областях. Так, у Харкові 
призупинено виплати 97, 000 осіб. Як наслідок, через призупинення у Харкові було скасовано 22,000 довідок про статус ВПО.  

 Управління Пенсійного фонду в Луганській області вже призупинило виплату пенсій 47% пенсіонерам – ВПО, зареєстрованим у 
підконтрольній Урядом території  частині області. 

                                                           
1 http://112.ua/obshchestvo/rozenko-godovoy-obem-vyplat-pereselencam-sostavlyaet-30-mlrd-griven-294350.html 
2 Постанова Кабінету міністрів № 505 передбачає щомісячну цільову допомогу внутрішньо переміщеним особам 

http://112.ua/obshchestvo/rozenko-godovoy-obem-vyplat-pereselencam-sostavlyaet-30-mlrd-griven-294350.html
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ПРОЦЕДУРА ПОНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ3 
 

По всій Україні не існує систематичної процедури 
відновлення платежів та єдиної бази даних Управління 
соціального захисту населення й Пенсійного фонду. Так, у 
Дніпропетровську переміщена особа, якій було призупинено 
виплати, повинна з’явитися до відділення Управління 
соціального захисту населення, де повинна пройти 
перевірка, чи внесена така особа до списку. У цьому випадку 
переміщена особа повинна написати заяву про місце свого 
проживання, після чого платежі будуть поновлені. 
Поновилися точкові перевірки за зареєстрованим місцем 
проживання; їх проводять УСЗ, Державна міграційна служба 
та деякі інші соціальні служби. Якщо місце проживання 
переміщеної особи підтверджується в ході точкової 
перевірки, платежі на її користь можуть бути поновлені, 
проте час, який має пройти між підтвердженням місця 
проживання й поновленням платежів, залишається 
невідомим. У Харкові ВПО повинні надати свій паспорт, 
довідку про статус ВПО та «достатні» докази проживання на 
даній території. Такі докази можуть складатися із заяв сусідів, 
посадових осіб, осіб, що контактують з ВПО, а також 
реєстраційних документів з дитсадків й жеків, одержати які 
важко (а іноді й неможливо). Попри брак єдиної бази даних у 
УСЗ та місцевого відділення Пенсійного фонду, ця процедура 
у невеликих населених пунктах була б достатньою для 
поновлення як соціальних виплат на користь ВПО, так і 
пенсій, оскільки відділення обмінювалися б інформацією 
щодо окремих випадків. Однак у великих містах переміщеній 
особі, можливо, доводилося б звертатися окремо до УСЗ та 
місцевого відділення Пенсійного фонду. 
 

 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
 
 Зазначені заходи та повідомлення обумовили зростання 

занепокоєння серед ВПО, що підтверджується стрімким 

збільшенням кількості дзвінків на інформаційні гарячі лінії.  

 Призупинення виплат впливає на становище найбільш вразливих 

груп населення, осіб з обмеженими можливостями пересування й 

меншим доступом до інформації. У людей з особливими 

потребами, зокрема осіб похилого віку та інвалідів, відвідання 

відділів Управління соціального захисту з метою підтвердження 

місця свого проживання може викликати труднощі. 

 Вказані заходи також призводять до стигматизації нових ВПО та 

дискримінації осіб, що прибувають з непідконтрольній Уряду 

території та Криму, які вже змушені виконувати положення 

постанов Кабміну № 637 та № 595, згідно з якими особи, що 

проживають на непідконтрольні Уряду території, можуть 

отримувати пенсії та інші соціальні платежі лише за умови переїзду 

на підконтрольну Уряду територію. Крім того, згідно з постановою 

№ 637 для отримання виплат вони зобов’язані зареєструватися як 

ВПО. Ці постанови змусили багато осіб отримувати статус ВПО лише 

для того, щоб продовжувати одержувати виплати, на які вони 

мають право та які потрібні їм для виживання, попри те, що ці 

виплати не пов’язані з переміщенням. 

 16 жовтня 2015 р. касаційний суд визнав постанову № 595 КМУ (у 

частині щодо припинення виплат пенсій особам, що проживають на 

непідконтрольні Уряду території) протизаконною та зобов’язав 

КабМін відновити платежі. На даний час рішення суду залишається 

невиконаним. 

 Переміщені особи продовжують стикатися з проблемами щодо 

житла та часто змушені змінювати місце проживання. Як наслідок, деякі з них можуть мати одну й ту саму адресу в реєстрах МСП. Ця 

ситуація обумовлена самою системою і необов’язково означає наявність шахрайских дій.  

 Останні заходи створили значне навантаження на УСЗ, якому бракує персоналу й ресурсів для їх здійснення та проведення необхідних 

точкових перевірок.  

 Невідомо, скільки триватиме затримка до поновлення платежів, що може означати втрату життєво важливого джерела доходів для 

найбільш вразливих ВПО.  

 Процедура перевірки суперечить Конституції України та Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

(далі – «Закон»). Нова процедура перевірки й передача персональних даних від Служби безпеки України та Державної прикордонної 

служби породжують особливе занепокоєння, оскільки при здійсненні соціальних виплат необхідно забезпечити захист персональних 

даних. Залишається невизначеним, як саме необхідно одержувати такі дані від міністерств та інших органів центральної і місцевої 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій згідно з          наказом № 136 Кабінету Міністрів 

України від 18 лютого 2016 р. 

 Міністерство соціальної політики порушує законодавство України, позбавляючи цих громадян належних їм за законом виплат та 

залишаючи їх без цих критично важливих соціальних надходжень, які часто є єдиним джерелом їхнього доходу. Призупинення дії 

довідок про статус ВПО скасовує не лише виплати переміщеним особам, але й виплату пенсій, допомоги по народженню дитини, виплат 

на догляд за дитиною, оплату медичних послуг, доступ до банківських послуг і т. д.  

 Це, в свою чергу, є порушенням Статті 46 Конституції України, яка гарантує громадянам України право на соціальний захист та достатній 

рівень життя, а також порушенням міжнародних норм, включаючи Керівні принципи ООН з питань переміщення осіб всередині країни.  

 Законодавством не передбачено процедури припинення чинності довідок про статус ВПО. У статті 12 Закону викладений вичерпний 

перелік підстав для скасування довідки про статус ВПО: (1) подання заяви про відмову від такої довідки; (2) скоєння злочину, 

передбаченого списком, що наведений у пункті 2 статті 12; (3) повернення до покинутого місця постійного проживання; (4) виїзд на 

постійне місце проживання за кордон; (5) подання завідомо недостовірних відомостей. 

 Крім того, у тій самій статті Закону прямо передбачено, що рішення про скасування дії довідки про статус ВПО приймається керівником 

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання особи та надається ВПО протягом трьох днів з дня 

прийняття такого рішення. На цей час повідомлення про таке скасування відсутнє. 

 Численні зміни та поправки до чинного закону про статус ВПО, на додаток до різноманітних постанов Кабінету Міністрів, обумовили 

плутанину в роботі соціальних служб. Як наслідок, виконання цих положень відрізняється в різних частинах країни та призводить до 

правової незахищеності громадян України3.  

                                                           
3 Організація «Донбас SOS» склала пам’ятку щодо відновлення прав, у тому числі для осіб, які проживають на непідконтрольній Уряду території - 

http://donbasssos.org/20160225_spravka/; пам’ятка, складена НГО «Право на захист», доступні за посиланням: http://vpl.com.ua/uk/news 

http://donbasssos.org/20160225_spravka/
http://vpl.com.ua/uk/news

