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1. Кабінет Міністрів Затвердив Умови Програми Пільгового Житлового Кредитування KfW  
 

Контекст: Ще у листопаді 2020 року Кабінет Міністрів затвердив грантову і проєктну угоди між 

КМУ і німецьким державним банком розвитку KfW
1
 під назвою «Житло для ВПО». Проєкт із 

загальним бюджетом 25,5 млн. євро передбачає надання пільгових житлових кредитів 680 сім'ям 

переселенців до 2022 року. Однак, реалізація проєкту вимагала прийняття урядом відповідних 

процедур (порядків). 
 

Останні Зміни: 28 квітня 2021 року Кабінет Міністрів видав постанову № 451, затвердивши два 

необхідних для запуску програми порядки: i) Умови участі у програмі – порядок надання 

пільгових житлових кредитів переселенцям; ii) Порядок використання проектних коштів 

(організаційний порядок виконання програми). 
 

Ключові умови програми: 
 

 Початковий внесок по кредиту – від 6%, річна ставка – 3%, термін кредитування – до 20 

років, але не довше настання пенсійного віку учасника програми; 
 

 Діє виключно для переселенців, які не мають придатного для проживання житла на 

підконтрольній території Україні; 
 

 Учасник програми також повинен відповідати критерію мінімального допустимого 

доходу: після сплати іпотечного внеску сукупний сімейних дохід учасника програми 

повинен перевищувати прожитковий мінімум (залежно від віку і працездатності – від 1 

769 грн. до 2 395 грн.) із розрахунку на кожного члена сім'ї; 
 

 Учасники програми будуть обрані серед зареєстрованих кандидатів методом комп'ютерної 

генерації випадкових чисел (лотереї); 
 

 Учасники програми самі обирають житло для іпотеки – у визначених програмою межах. 
 

Реєстрація у програмі: Для участі у програмі необхідно зареєструватися через додаток «Дія» або 

ж подати заяву до одного із регіональних відділень Фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву до 17 червня 2021 року. Переселенці, які зареєструвалися у програмі пільгового 

житлового іпотечного кредитування для ВПО і ветеранів у рамках постанови Кабінету Міністрів 

№ 980,
2
 будуть додані до переліку учасників програми KfW автоматично. 

 

  

                                                      
1
 KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Кредитна Реконструкція для Відбудови) – німецький державний банк розвитку, 

заснований у 1948 році як складова частина Плану Маршалла.   
2
 Для додаткової інформації, див. Правовий бюлетень Данської Ради, Випуск 46: Листопад, 2019 – секція 1. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-nadannya-pilgovih-ipotechn-a451
https://www.kmu.gov.ua/npas/m980vnutrishno-peremishchenim-osobam-uchasnikam-provedennya-antiteroristichnoyi-operaciyi-ato-taabo-uchasnikam-provedennya-operaciyi-obyednanih-sil-oos-na-pridbannya-zhitla
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/11_2019_drc_legal_alert_eng.pdf


 
 

 

2. Парламент Прийняв Закон Про Основні Засади Молодіжної Політики  
 

27 квітня 2021 року парламент прийняв Закон № 1414-IX «Про основні засади молодіжної 

політики». Прийнятий закон передбачає ряд новацій, спрямованих на актуалізацію профільного 

законодавства відповідно до прийнятої раніше Національної молодіжної стратегії-2030.
3
 Закон 

також відображає перехід від патерналістської моделі молодіжної політики до взаємодії з 

молоддю як із рівноправним партнером. Основні нововведення зводяться до створення мережі 

молодіжних рад (для участі у розробці молодіжних програм та моніторингу їх виконання), 

молодіжних центрів (для реалізації таких програм та підтримки молоді на місцях) і Українського 

молодіжного фонду (для відбору молодіжних проєктів з метою надання їм фінансування і 

моніторингу їх подальшого розвитку). 
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 Національна рада з питань молоді – буде заснована при Кабінеті Міністрів як 

консультативний орган, що складається з представників молодіжних організацій 

(не менше чверті членів Ради) і членів Ради, що призначаються Президентом 

України та профільними парламентськими комітетами. Національна рада буде: 
 

o консультувати Кабінет Міністрів з питань розробки молодіжних програм, у тому 

числі шляхом підготовки проєктів необхідних правових актів; 
 

o контролювати виконання існуючих молодіжних програм і виділення 

необхідного фінансування; 
  

o брати участь у комунікації з міжнародними та іноземними організаціями, які 

беруть участь у розробці та реалізації молодіжних програм. 
 

 Місцеві молодіжні ради – можуть бути створені при місцевих державних 

адміністраціях та органах місцевого самоврядування для виконання функцій 

Національної ради з питань молоді на місцевому рівні.  
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 Місцеві молодіжні центри – працюватимуть на рівні міст і сіл у складі органів 

місцевого самоврядування з метою посилення потенціалу місцевих молодіжних 

організацій та надання їм підтримки, у тому числі у сферах неформальної 

освіти, популяризації здорового способу життя, розвитку вуличної культури та 

інших видів дозвілля;  
 

 Регіональні молодіжні центри – працюватимуть при обласних адміністраціях з 

метою координації роботи місцевих молодіжних центрів та надання їм необхідної 

інформаційної, логістичної, методичної та комунікаційної підтримки; 
 

 Всеукраїнський молодіжний центр – буде сформований у Києві 

Міністерством молоді та спорту з метою координації регіональних молодіжних 

центрів та надання їм необхідної підтримки. 
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 Здійснюватиме відбір висунутих молодіжними організаціями проєктів для надання 

фінансової підтримки та подальшого моніторингу. Координацію Фонду буде 

здійснювати Міністерство молоді та спорту. 

  

                                                      
3
 Для додаткової інформації, див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 62: Березень, 2021 – секція 3. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20/print
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/03_2021_drc-ddg_legal_alert_eng.pdf


 
 

 

 

Для виконання визначених законом завдань, відповідні органи наділяються новими 

повноваженнями: 
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 Координує роботу Українського молодіжного фонду, управляє мережею Національних 

молодіжних центрів; надає Національній раді молоді необхідну організаційну 

підтримку; розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

зазначених організацій; 
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 Проводять розробку і впровадження місцевої молодіжної політики на основі 

Національної молодіжної політики та оцінки місцевих потреб; 
 

 Сприяють створенню і розвитку місцевих молодіжних центрів, їх участі у процесах 

прийняття рішень на місцевому рівні; 
 

 Надають допомогу місцевим дитячим і молодіжним організаціям через участь у 

місцевих і регіональних програмах та надання грантів; 
 

 Сприяють забезпеченню молоді і молодих сімей пільговим житлом. 

 
3. Кабінет Міністрів Оновив Порядок Надання Засобів Реабілітації та Компенсації їх Вартості  

 

14 квітня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 362, що змінює порядок надання 

засобів реабілітації та компенсації їх вартості в разі їх самостійного – у тому числі для 

реабілітації постраждалих від мін. Прийнята постанова передбачає: 
 

 Безстрокову дію направлень на забезпечення технічними засобами реабілітації (раніше 

всі подібні направлення мали обмежений строк дії, навіть у випадках ушкоджень 

незворотного характеру); 
 

 Розширення переліку технічних засобів реабілітації, при самостійній купівлі яких 

можливе відшкодування їх вартості; 
 

 Введення електронного документообігу особових справ осіб з інвалідністю; 
 

 Можливість укладання двосторонніх договорів між територіальними відділеннями 

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та підприємствами, які надають технічні 

засоби реабілітації; 
 

 Можливість подачі заявки на надання засобів реабілітації через центри надання 

адміністративних послуг або місцеві центри соціального захисту населення, виконавчі 

комітети місцевих рад – а також онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю; 
  

 Вводить обов'язкове технічне обслуговування (ремонту) колісних крісел кожні два роки 

після закінчення гарантійного строку їх експлуатації. 

 

Прийнята постанова розширює доступ до технічних засобів реабілітації – у тому числі для 

постраждалих від інцидентів з мінами осіб. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/362-2021-п#Text


 
 

 

4. Кабінет Міністрів Визначив Напрямки Реінтеграції Молоді  
 

21 квітня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 383, яка затверджує порядок 

використання 130 млн. грн.., відведених державним бюджетом на цілі реінтеграції молоді, 

проживаючої на непідконтрольній території України (у рамках фінансування Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій). Прийнята постанова встановлює 

наступні напрямки використання зазначених коштів: 
 

Підготовчі Курси Навчальні та Інші Заходи Координація 
 

Організація безкоштовних
4
 

підготовчих курсів до вступу до 

закладів вищої освіти для   

випускників шкіл з 

непідконтрольної території. При 

цьому, забезпечуватиметься 

безкоштовне проживання у 

гуртожитках та виплата щомісячної 

стипендії у розмірі двох 

прожиткових мінімумів. 

 

Організація програм і заходів, 

спрямованих на: 
 

o Особистісний та патріотичний 

розвиток; 
 

o Збереження, дослідження, 

розвиток і популяризацію 

культурної спадщини, 

цінностей, історії, мов, 

літератури і мистецтва – 

зокрема, корінних народів. 

 

Організація і 

проведення 

консультацій, 

круглих столів 

та форумів з 

метою 

удосконалення 

програм 

реінтеграції 

молоді. 

 
5. Парламент Прийняв Закон Про Забезпечення Рівних Прав Чоловіків у Догляді за Дитиною  

 

15 квітня 2021 року парламент прийняв Закон № 1401-IX, спрямований на усунення деяких 

законодавчих недоліків, які обмежували права чоловіків на рівний доступ до батьківських прав: 
 

Раніше Тепер 
 

Батьки могли отримати відпустку по догляду за дитиною (до досягнення 

дитиною трьох років) тільки після надання довідки про те, що мати 

дитини вже вийшла з відпустки і не отримує допомогу по догляду за 

дитиною. Якщо матері є самозайнятими особами або підприємцями, така 

довідка не може бути надана, а тому чоловіки-батьки у зазначених 

ситуаціях не могли взяти відповідну відпустку. 
 

Вимогу змінено, 

щоб забезпечити 

чоловіків-батьків 

можливістю 

взяти відпустку 

по догляду за 

дитиною. 

 

Скорочений робочий день через необхідність догляду за дітьми до 14 

років або дитиною з інвалідністю надавався лише матерям . 

 

Відповідні 

гарантії поширені 

і на чоловіків-

батьків. 

 

                                                      
4
 Безкоштовні курси із забезпеченням стипендії та проживання будуть доступні у 23 закладах вищої освіти у різних 

областях України. Курси триватимуть з 29 червня по 31 серпня 2021 року. Для участі у курсах заявник повинен 

подати заяву, копію документу, що посвідчує особу, копію довідки ВПО (за наявності), копію ідентифікаційного коду 

платника податків (за наявності), а також декларацію про завершення шкільної освіти на непідконтрольній території 

Україні. Для додаткової інформації, див. інформацію на сайті Міністерства з питань реінтеграції. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-2021-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-20#Text
https://minre.gov.ua/news/vidibrano-23-vyshi-dlya-zaprovadzhennya-pidgotovchyh-kursiv-zi-stypendialnym-zabezpechennyam


 
 

 

 

6. Президент Підписав Закон Про Розширення Можливостей Військового Призову  
 

21 квітня 2021 року Президент підписав Закон № 1357-IX про внесення змін до законодавства про 

призов на військову службу. Закон передбачає можливість проведення нерегулярного призову без 

оголошення мобілізації. Закон також передбачає більш суворі санкції за порушення правил призову, а 

також посилення існуючої кримінальної відповідальності за ухилення від призову. 

 
7. Парламент Визначив Статус Електронних Паспортів 

 

Контекст: Електронні паспорти (як внутрішні, так і закордонні) доступні через додаток «Дія» 

з квітня 2020 року у рамках постанови Кабінету Міністрів № 278. У той же час, електронні 

паспорти діяли у рамках пілотного проекту зі строком дії до 1 січня 2022 року. Станом на 

листопад 2020 року, електронними паспортами скористалися близько 5 мільйонів українців.  

Останні Зміни: 16 квітня 2021 року Президент підписав Закон № 1368-IX, закріпивши статус 

електронних паспортів на законодавчому рівні – безстроково. Закон передбачає, що електронні 

паспорти мають ту ж силу і діють так само, як і їх «паперові» версії – за деяких винятків. 

Зокрема, Закон виключає використання електронних паспортів з метою: 
 

 Перетину державного кордону (окрім як для встановлення особи при в'їзді в Україну); 
 

 В'їзду і виїзду на/з непідконтрольну територію; 
 

 Перебування на прикордонних територіях, для виходу у територіальне море та 

внутрішні води України. 
 

Закон вступає у силу з 23 серпня 2021 року. Кабінет Міністрів має розробити підзаконні акти, 

необхідні для його виконання. У той же час, реальна можливість застосування електронних паспортів 

залежить від можливості державних органів зчитувати і верифікувати електронні паспорти.  

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/278-2020-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1368-IX#Text

