
 

 

 
 

                                                              ПРАВОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДАНСЬКОЇ РАДИ: ВИПУСК 74 

                                                                                                                Листопад – Грудень 2021 
 

 

1. Кабінет Міністрів Затвердив Порядок Виплати ВПО Пенсійної Заборгованості 
 

Контекст: Існує два основних шляхи формування заборгованостей по пенсійним виплатам у 

гуманітарному контексті України: 
 

i) Непоновлення пенсійних виплат після їх призупинення з початком конфлікту, коли особа не 

зареєструвалась як ВПО; 
 

ii) Повторного припинення пенсійних виплат ВПО після їх відновлення. З 2014 року практика 

повторних припинень мала масовий характер (проводилися у сотнях тисяч випадків), і була 

згодом визнана Верховним Судом незаконною через непряму дискримінацію ВПО. 
 

В обох випадках навіть після відновлення виплат пенсіонери ВПО могли отримати доступ лише до 

виплат за новий період (після поновлення). Що ж до виплат за «минулі періоди», то вони 

обліковуються Пенсійним фондом та мали «виплачуватись у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів», як це передбачено постановою Кабміну № 365 – і який не був визначений до цього часу. 

Таке обмеження визнано1 Окружним адміністративним судом м. Києва незаконним через 

неправомірне обмеження урядом доступу ВПО до їх пенсій. Втім, Кабінет Міністрів фактично 

проігнорував рішення Адміністративного суду та продовжив дотримуватись лінії «виплати 

заборгованості після визначення спеціального порядку». Розробка такого порядку передбачена 

проєктом закону «Про засади державної політики перехідного періоду»2 та Стратегією інтеграції 

ВПО. Загальний розмір державного боргу із виплати такої пенсійної заборгованості станом на літо 

2021 року оцінювався у 90 млрд. грн.  
 

Розглянуті Зміни: У листопаді 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 1165, 

затвердивши порядок  виплати облікованої пенсійної заборгованості держави перед ВПО за 

«минулі періоди». Нижче наведено основні умови виплати облікованої пенсійної заборгованості: 
 

• Порядок Виплати: Виплачується щомісячно [на додаток до звичайних пенсійних виплат] лише 

тим заявникам, які були включені до спеціального списку отримувачів облікованої пенсійної 

заборгованості ВПО. Для отримання виплати у конкретному році заявник має бути включений до 

такого списку до 1 січня відповідного року; 
 

• Розмір Виплати: Дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність 

станом на 1 січня відповідного року – 1934 грн. у 2022 році. Ця сума є остаточною і включає всі 

надбавки – проте розмір виплати все ж може збільшуватись чи зменшуватись залежно від обсягів 

виділеного на виплату фінансування – див. нижче; 
 

• Окрема Бюджетна Лінія: Виплати здійснюватимуться з окремої статті національного 

бюджету, навіть якщо вони здійснюються на виконання судового рішення.3  
 

                                                      
1 Див. рішення Окружного адміністративного суду м. Києва № 640/18720/18 від 11 червня 2019 року, залишене в силі 
постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 листопада 2019 року. 
2 Законопроєкт встановлює основи державної політики щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій – у той же 
час, він досі перебуває на розгляді парламенту. Для додаткової інформації, див. Спеціальний випуск Правового 
Бюлетеня Данської Ради. 
3 За загальним правилом, виплати, призначені судом, здійснюються за рахунок окремої лінії державного бюджету для 
виконання судових рішень. 

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72625
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2021-п#Text
https://reyestr.court.gov.ua/Review/85574165
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-special-legal-alert-draft-law-principles-state-policy-transition
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-special-legal-alert-draft-law-principles-state-policy-transition
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o Якщо виділеного фінансування недостатньо для здійснення запланованих виплат у поточному 

році, розмір виплати буде пропорційно зменшений для усіх отримувачів такої виплати; 
 

o Якщо обсяги виділеного фінансування переважають закладений розмір виплат, його може 

бути пропорційно збільшено для усіх отримувачів такої виплати; 
 

o Збільшення/зменшення розміру щомісячної виплати пенсійної заборгованості не впливає 

на загальний розмір пенсійної заборгованості; щомісячні виплати проводитимуться до 

моменту повної виплати такої заборгованості. 
 

У разі смерті пенсіонера: 
 

• Якщо пенсіонер помер до повної виплати пенсійної заборгованості, відповідні виплати 

здійснюватимуться членам сім’ї пенсіонера, які проживали разом із ним – для цього необхідно 

звернутись до Пенсійного фонду протягом 6 місяців після смерті померлого; 
 

• У випадку відсутності зазначеного вище звернення, облікована пенсійна заборгованість буде 

включена до складу спадщини померлої особи. 
 

Пов’язані Ризики:  
 

Ігнорування Рішення Суду: Як зазначалося вище, 

Окружний адміністративний суд м. Києва вже встановив, що 

обумовлення доступу ВПО до пенсії спеціальною 

процедурою з обмежувальними умовами є дискримінацією 

по відношенню до ВПО. Рішення суду набрало законної сили 

та згодом було підтримане судом апеляційної інстанції. 

Затвердження спеціального порядку виплати пенсійної 

заборгованості є  продовженням визнаного неправомірним 

судом положення. Створення альтернативних умов доступу 

до пенсії ВПО можливе виключно у порядку внесення змін 

до законів України, а не підзаконних актів.  

Залежність від Фінансування: 

Оскільки забезпечення виплат та 

їх розмір залежить від виділення 

коштів до спеціальної 

бюджетної лінії, існує ризик 

відстрочення виплат або їх 

здійснення у зменшеному 

розмірі. Чинна редакція 

Державного бюджету-2022 не 

передбачає фінансування виплат 

з пенсійної заборгованості. 

 
2. Кабінет Міністрів Утворив Національний Орган з Протимінної Діяльності 
 

У листопаді 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 1207, утворивши Національний 

орган з протимінної діяльності (НОПД) та затвердивши відповідне рамкове положення, яке  

 

Р
о
л

ь
 Н

О
П

Д
 

 

• Є міжвідомчим допоміжним органом, який діє за колегіальним принципом під 

керівництвом Міністра оборони; 
 

• Координує міністерства, органи місцевого самоврядування, інших центральних та 

місцевих державних органів та недержавних організацій у сфері ПД; 
 

• Формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері ПД, слідкує та звітує щодо 

прогресу виконання міжнародних зобов’язань4 України у сфері ПД – разом із Центром 

протимінної діяльності, Центром гуманітарного розмінування, та Центром соціально-

гуманітарного реагування; 
 

• Координує розроблення та впровадження стратегії, національної програми, та плану 

заходів з протимінної діяльності 
 

                                                      
4 Зокрема, у рамках Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу 

протипіхотних мін та про їх знищення; Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів 

звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію та 

Протоколу ІІ до неї (Міни, міни-пастки та інші пристрої). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-2021-п#Text
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Для розширеного аналізу положення про Національний орган з протимінної діяльності, див. 

спеціальний випуск Правового бюлетеня Данської Ради з цього питання. 

 
3. Кабінет Міністрів Оновив Умови Надання Компенсації За Знищене Внаслідок Конфлікту Житло 

 

9 грудня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 1301, яка вносить зміни до порядку 

надання компенсацій за житло, зруйноване внаслідок конфлікту, запровадженого у липні 2019 року 

та оновленого у вересні 2020 року. Прийняті зміни розширюють сферу компенсації та передбачає 

деякі процедурні покращення: 

                                                      
5 Напрями протимінної діяльності визначені міжнародними стандартами протимінної діяльності: і) розмінування;                    

іі) інформування про небезпеки від вибухонебезпечних предметів; ііі) надання допомоги постраждалим особам та їх 

реабілітація; іv) адвокація; v) знищення запасів вибухонебезпечних предметів, які підлягають знищенню. 
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• Міністр оборони очолює НОПД як його голова; 
 

• Заступник міністра оборони та заступник міністра внутрішніх справ є заступниками 

голови НОПД; 
 

• Членами НОПД також є: 
 

o Заступники міністрів охорони здоров'я, освіти, соціальної політики, зовнішніх 

справ та реінтеграції ТОТ; 
 

o Заступник голови ДСНС; 
 

o Представник СБУ. 
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• Регулювання: Розроблення та впровадження національних стандартів з ПД; 
 

• Регулювання: Погодження напрямків використання коштів донорів на цілі ПД; 
 

• Регулювання: Аналіз ефективності заходів з протимінної діяльності та формування 

пропозицій щодо регулювання ПД, планування та впровадження відповідних заходів 

для Кабінету Міністрів;  
 

• Регулювання: Підготовка проєктів інших нормативно-правових актів у сфері ПД для 

розгляду Кабінетом Міністрів; 
 

• Регулювання: Узагальнення практики правозастосування у сфері ПД;  
 

• Координація: Сприяння організації заходів з інформування щодо ризиків у сфері ПД; 
 

• Координація: Сприяння проведенню заходів з надання допомоги постраждалим 

особам та проведенню їх реабілітації; 
 

• Координація: Координування підготовки звітів про виконання Україною взятих 

міжнародних зобов’язань у сфері ПД; 
 

• Комунікація: Сприяння залученню міжнародної допомоги у цілях ПД; 
 

• Комунікація: Забезпечення висвітлення у ЗМІ інформації про захоти протимінної 

діяльності за усіма її складовими.5 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-analysis-national-mine-action-authority-framework-january-2022
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1301-2021-п#Text
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 Раніше Зараз 

Компенсація за 

Відбудоване 

Житло 

 

Компенсацію не можна було  

отримати, якби зруйноване житло 

вже було відбудовано. 
 

 

Компенсація надаватиметься і за 

житло, яке вже було частково або 

повністю відновлене після 

зруйнування. 

Одноразовість 

Компенсації 

 

Одна особа могла претендувати на 

компенсацію лише за одне 

[зруйноване] житло, що 

перебувало у її власності. 

 

Особа має право на компенсацію за 

кожне [зруйноване] житло у її 

власності. 

Обов’язок 

Інформування 

 

Обов’язок інформування 

населення про програму 

компенсації не покладався на 

жоден публічний орган.  

 

Обов’язок з інформування 

покладається на МРТОТ, Луганську 

та Донецьку ОДА, органи місцевого 

самоврядування та військово-

цивільні адміністрації. 
 

 

Обстеження6 в 

Зонах 

Обмеженого 

Доступу 
 

 

Не існувало можливості 

обстеження житла у зонах 

обмеженого доступу (без дозволу 

Командувача), що перешкоджало в 

отриманні компенсації. 
 

 

Обстеження у зонах обмеженого 

доступу може здійснюватись на 

підставі фото та відеоматеріалів, що 

збиратимуться представниками 

ООС. 

Залучення 

Громадськості 

 

Положення про залучення 

громадськості існувало, але для 

його ефективного функціонування 

не вистачало технічних деталей. 

 

Положення про участь 

громадськості суттєво розширене; 

до складу комісії можуть входити 

до 5 представників громадськості. 
 

Адміністративні 

Зміни 

 

• Органи місцевого самоврядування тепер мають право перевіряти 

інформацію про право власності на житло, надану заявниками; 
 

• Розширено перелік документів, якими заявники можуть підтвердити 

право власності на відповідне житло; частина документів може бути 

надана вже після позитивного рішення про надання компенсації; 
 

• Форми акту обстеження житла та заяви про проведення обстеження 

житла оновлено для забезпечення їх функціональності. 
 

Право на 

Повторне 

Обстеження 

Результати проведення 

обстеження житла були 

остаточними і могли бути 

оскаржені лише до суду.  

Заявники можуть вимагати 

повторного обстеження житла 

(перегляду висновку комісії) із з 

обов’язковим залученням 

експерта за кошти заявника. 

                                                      
6 Обстеження житла – один із ключових процедурних елементів надання компенсації за знищене житло, метою якого є 

встановлення не лише факту знищення житла, але й зв’язку із конфліктом. Результати обстеження формалізуються у 

формі акту обстеження житла, який складається відповідною комісією. 
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4. Кабінет Міністрів Розширює Надання Субсидій Для Домогосподарств на Лінії Розмежування 
 

У листопаді Кабінет Міністрів прийняв постанову № 1184 про розширення доступу до житлових 

субсидій для домогосподарств, розташованих на лінії зіткнення,7 які внаслідок конфлікту 

залишилися без централізованого опалення та/або газопостачання і використовують для обігріву 

побутові електроприлади: 
 

• Для таких домогосподарств застосовуватимуться соціальні нормативи на комунальну 

послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення. 

Внаслідок цього, розмір субсидії для таких домогосподарств має суттєво зрости; 
 

• Для отримання субсидії мешканцям домогосподарств необхідно отримати акт обстеження 

матеріально-побутових умов домогосподарства та акт про відсутність централізованого 

тепло- та газопостачання, який надаватиметься органом місцевого самоврядування. 

 
5. Кабінет Міністрів Спростив Процедуру Надання Статусу Особи, Незаконно Позбавленої 

Свободи Внаслідок Конфлікту 
 

11 грудня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 1370, яка спрощує процедуру надання 

правового статусу особам, які були незаконно позбавлені свободи внаслідок конфлікту.8 Такий 

статус надається індивідуально за рішенням спеціальної адміністративної комісії, яка створюється 

Міністерством реінтеграції ТОТ. 
 

Раніше, окрім прийняття відповідного рішення адміністративною комісією, надання зазначеного 

статусу вимагало включення особи до спеціального переліку звільнених осіб, який складався 

Службою безпеки України. Прийнята постанова виключає вказану вимогу – включення особи до 

переліку звільнених осіб більше не вимагається. 

 
6. Кабінет Міністрів Дозволив Оновлення Інформації Про Місце Проживання ВПО Онлайн 

 

9 грудня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 1286 про внесення змін до порядку 

оформлення і видачі довідки внутрішньо переміщеної особи. Внесені зміни дозволяють 

переселенцям оновлювати інформацію про своє постійне або фактичне місце 

проживання/перебування онлайн, через додаток «Дія». Після оновлення такої інформації особа 

може звернутися до місцевого органу соціального захисту населення або до центру надання 

адміністративних послуг, щоб отримати нової довідки про реєстрацію ВПО. У той же час, цифрова 

(онлайн) версія довідки з оновленою інформацію, яка є дійсною та не потребує додаткового 

пред’явлення паперової версії, буде доступна у «Дії». 

 

Деякі терміни, що використовуються у цьому документі, взяті із законопроектів або чинного 
законодавства і не обов'язково відображають позицію ДРБ–ДГР. 
 

                                                      
7 Перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, визначений постановою Кабінету Міністрів No. 1085. 
8 Зазначений статус надається особам, які були позбавлені волі Росією або ж підконтрольними Росії окупаційними 

адміністраціями на тимчасово окупованих територіях та включає у себе військовополонених, заручників, та політичних 

в’язнів. Наявність відповідного правового статусу передбачає право на додатковий соціальний захист, що включає 

медичну, правову та грошову допомогу, а також проходження реабілітації. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1184-2021-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1122-2019-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-2021-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-р#n318
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Цей документ охоплює питання діяльності з надання гуманітарної допомоги, яка здійснюється за 
фінансової підтримки Європейського Союзу. Погляди, викладені у цьому документі, жодним чином 
не можуть розглядатися як офіційна позиція Європейського Союзу. Європейська Комісія не несе 
відповідальності за будь–яке використання інформації, яку він містить. 
 
Цей правовий інформаційний бюлетень створений завдяки щедрій підтримці американського 
народу, що здійснює Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). За його зміст несе 
відповідальність Данська Рада у справах біженців. Бюлетень не обов’язково відображає позицію 
Агентства США з міжнародного розвитку та Уряду Сполучених Штатів. 
 
Цей юридичний інформаційний бюлетень створений завдяки щедрій підтримці американського народу, 
що здійснюється Управлінням по знешкодженню і ліквідації зброї у складі Бюро з військово-політичних 
питань Державного департаменту США (PM/WRA). За зміст цього документу відповідальність несе 
Данська Рада у справах біженців. Бюлетень може не відображати позицію Управління по 
знешкодженню і ліквідації зброї і Уряду Сполучених Штатів. 
 
Цей документ був створений за підтримки Сполученого Королівства, однак викладені у ньому 

погляди не обов’язково відображають офіційну позицію Сполученого Королівства. 

 


