
  

 

 
 

                                                              ПРАВОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДАНСЬКОЇ РАДИ: ВИПУСК 64                                                                                                                                                          

                                                                                                                                     Травень 2021 
 

 

1. Верховний Суд: Для Встановлення Судом Факту Народження/Смерті на Непідконтрольній 

Території Відмова Органу Реєстрації Не Вимагається 
 

Контекст: Жителі непідконтрольною території, які 

бажають зареєструвати факт народження або смерті, 

повинні встановити відповідний факт через суд і надалі 

подати рішення суду до органу реєстрації. У той же час, 

існує практика відмов судами у відкритті відповідних 

проваджень у разі ненадання заявником документа про 

відмову у проведенні реєстрації з боку органу реєстрації. 

Ця вимога створює додаткове навантаження на жителів 

непідконтрольної території, оскільки вимагає пов’язаних 

із переміщенням (подорожжю) зусиль і витрат. 

Розглянуті Зміни:  22 квітня 2021 

року Верховний Суд України 

розглянув запит Віце-прем'єр-

міністра, міністра з питань 

реінтеграції тимчасово 

окупованих територій щодо 

існуючої судової практики у 

справах про встановлення фактів 

народження чи смерті на 

непідконтрольній території. 
 

Висновки Верховного Суду та їх значення: 
 

 Суд прийшов до висновку, що встановлення судами фактів народження чи смерті, які мали місце 

на непідконтрольній території, не вимагає подання документу про відмову у реєстрації; 
 

 Верховний Суд виклав відповідні висновки у формі листа і направив його апеляційним судам для 

подальшого інформування судів першої інстанції; 
 

 Висновки Верховного Суду викладені у вигляді методичної інформації – а така форма не 

передбачає зобов'язуючої юридичної сили. У той же час, фактично такі методичні вказівки мають 

суттєвий вплив на судову практику. 
 

Значення в контексті доступу до сервісу «є-Малятко»: Сервіс «є-Малятко» надає онлайн 

(віддалений) доступ до великої кількості адміністративних і соціальних послуг, пов'язаних з 

народженням дитини. У лютому 2021 року уряд зробив кроки, направлені на забезпечення 

доступу до зазначеного сервісу жителів непідконтрольної території.
1
 У той же час, фактична 

вимога про надання письмової відмови органу реєстрації у її проведенні  вимагала фізичної 

подорожі на підконтрольну територію – а відтак, «дистанційність» цієї послуги ставилася під 

сумнів. Тепер же, для повноцінного та дистанційного використання послуги «є-Малятко» 

жителями непідконтрольної території залишається лише вирішити питання про дистанційну 

подачу заяви про встановлення відповідного факту до суду. 

 
 

                                                      
1
 За загальним правилом, використання послуги «є-Малятко» вимагає отримання медичного висновку про народження 

дитини (форми 103 / о), що видається медичними закладами на підконтрольній території. 24 лютого 2021 року Кабінет 

Міністрів у межах постанови № 155 встановив можливість використання електронного рішення суду про встановлення 

акту народження дитини на непідконтрольною території замість медичного висновку. Для додаткової інформації, див. 

Правовий бюлетень Данської Ради, Випуск 61: Лютий, 2021 – секція 3. 

https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/vsu.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/02_2021_drc-ddg_legal_alert_eng.pdf


 
 

 

 

2. Парламент Збільшив Допомогу по Інвалідності Для Дітей, Постраждалих Від 

Вибухонебезпечних Предметів  
 

Контекст: Наразі, люди, які постраждалі від вибухонебезпечних предметів (постраждалі 

особи) та отримали в результаті цього інвалідність, можуть отримати щомісячну допомогу по 

інвалідності – яка надається на загальних підставах, незалежно від причин набуття такої 

інвалідності. Подібний підхід до надання допомоги постраждалим особам не відповідає 

міжнародним стандартам протимінної діяльності, оскільки і) обмежує надання такої допомоги 

лише колом жертв, які отримали інвалідність в результаті інциденту; іі) не відображає 

особливого обсягу відповідальності держави перед її громадянами, право на життя і здоров'я 

яких вона не змогла забезпечити. Оновлений закон «Про протимінну діяльність» передбачає 

право постраждалих осіб на виплату допомоги для осіб з інвалідністю у підвищеному розмірі, 

однак не визначає розмір такого підвищення. 

 

Розглянуті Зміни: 21 травня 2021 року Парламент прийняв Закон № 1477-IX, який вносить 

зміни до закону «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям 

з інвалідністю». Нововведення передбачає виплату постраждалим дітям – за умови набуття 

ними внаслідок інциденту інвалідності – надбавки до щомісячної допомоги по інвалідності у 

розмірі 50%. Закон вступає в силу з 1 липня 2021 року. Відповідно, з цього дня розмір 

допомоги зросте з 1 298 грн. до 1 946 грн. у місяць і буде поступово зростати надалі, оскільки 

визначається на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
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 Пов’язані Недоліки Значення Закону 
 

 Допомога надається тільки тим постраждалим дітям, 

які набули інвалідність в результаті інциденту. Закон 

«Про протимінної діяльності», який встановлює 

право на отримання допомоги у збільшеному розмірі, 

не передбачає відповідного обмеження. У той же час, 

в умовах обмеженої інформації про постраждалих 

осіб та поширеність випадків, коли особа зазнала 

суттєвої шкоди і при цьому не набула інвалідність, 

серйозність цього недоліку залишається неясною; 
 

 Прийнятий закон встановлює підвищену допомогу по 

інвалідності лише для дітей, а тому після досягнення 

повноліття їм буде нараховуватися звичайна 

допомога по інвалідності, яка не враховує особливі 

обставини настання інвалідності потерпілої особи. 

 

Прийнятий закон частково реалізує 

положення статті 10 закону «Про 

протимінну діяльність», яка 

встановлює гарантії соціального 

захисту жертв вибухонебезпечних 

предметів. Це викликає надію на 

подальшу реалізацію і інших 

гарантій, передбачених зазначеною 

статтею – зокрема, права на 

отримання одноразової грошової 

допомоги, щорічної допомоги на 

оздоровлення та проходження 

безкоштовної реабілітації.
3
 

 

                                                      
2
 Розмір допомоги по інвалідності становить 70% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. 

Прожитковий мінімум змінюється тричі протягом року – у січні, в червні та у грудні – і встановлюється у Законі 

України «Про державний бюджет» на відповідний рік. У даній секції використовується показник прожиткового 

мінімуму, актуальний з 1 липня 2021 року по 1 грудня 2021 року. 
3
 Для додаткової інформації про оновлений Законі України «Про протимінну діяльність» см. Спеціальний Випуск 

Правового Бюлетеня Данської Ради. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3573&skl=10
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/09_2020_drc-ddg_special_ma_legal_alert_rus.pdf


 
 

 

 

3. Кабінет Міністрів Затвердив План Невідкладних Заходів з Протидії Та Попередження Насилля  
 

21 квітня 2021 року Кабінет Міністрів видав розпорядження № 361-р про затвердження Плану 

невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі, а також захисту прав потерпілих осіб. План визначає 17 невідкладних завдань, які деталізовані в 

оперативних діях. При цьому, визначені відповідальні за виконання органи та строки виконання. 
 

План невідкладних дій, серед іншого, передбачає: 
 

 Покращення координації залучених суб'єктів; 
 

 Формування кадрового резерву у відповідній сфері та підвищення його кваліфікації; 
 

 Забезпечення функціонування спеціалізованих служб підтримки потерпілих; 
 

 Забезпечення функціонування Єдиного реєстру випадків домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі, проведення ефективного моніторингу таких випадків; 
 

 Удосконалення правового регулювання питань запобігання насильству та захисту 

потерпілих, притягнення до відповідальності винних осіб, включаючи відповідальність               

за переслідування (сталкинг); 
 

 Покращення ефективності мобільних груп реагування на випадки домашнього насильства, 

роботи підрозділів ювенальної юстиції; 
 

 Впровадження принципів ненасильницької поведінки і недискримінації в освітні та             

виховні процеси; 
 

 Удосконалення правового регулювання процедури примирення, а також пред'явлення позову 

про розірвання шлюбу; 
 

 Забезпечення ефективного інформування населення про права потерпілих, механізми захисту 

від насильства, заходи притягнення кривдників до відповідальності, а також про соціальні та 

інші послуги, що надаються державними та недержавними організаціями. 

 

4. Кабінет Міністрів Затвердив План Заходів з Реалізації Стратегії Регіонального Розвитку 
 

12 травня 2021 року Кабінет Міністрів видав розпорядження № 497-р про затвердження Плану 

заходів на 2021-2023 роки по реалізації Державної стратегії регіонального розвитку-2027.
4
   

План заходів, викладений майже на 100 сторінках, визначає 17 оперативних завдань, 

побудованих навколо трьох стратегічних цілей. 
 

У таблиці нижче наведені ті із зазначених у Плані заходів, що найбільше                              

стосуються гуманітарного контексту: 

  

                                                      
4
 Для додаткової інформації про Державну Стратегію регіонального розвитку 2021-2027, см. Правовий Бюлетень 

Данської Ради, Випуск 55: Серпень, 2020 – секція 3. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-2021-р#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2021-р#Text
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-drc-ddg-legal-alert-issue-55-august-2020-enruuk


 
 

 

 

Оперативні Задачі Відповідальні Органи Строки 
 

Відновлення і розвиток постраждалих від конфлікту регіонів, 

  структурна перебудова їх економік 
 

Актуалізація і розширення Державної цільової 

програми відновлення та розбудови миру у 

східних регіонах України, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів №. 1071. 

 

Міністерство з питань 
реінтеграції тимчасово 
окупованих територій 
(МРТОТ), обласні державні 
адміністрації (ОДА), місцеве 
самоврядування (МС), 
партнери із розвитку 
 

До 1 липня 

2021 

 

 

Розробка Стратегії економічного розвитку 

Донецької та Луганської областей до 2030 року і 

плану її реалізації на 2021-2023 роки. 
 

МРТОТ, Луганська і Донецька 
ОДА 

До 1 липня 

2021 

 

Забезпечення доступу жителів 

непідконтрольних територій України та 

прилеглих територій до суспільно важливої 

інформації, спрямованої на їх інтеграцію. 
 

МРТОТ, Міністерство з питань 
культури та інформаційної 
політики (МКІП) 

-- 

 

Інтеграція переселенців у приймаючих громадах 
 

Проведення ефективного моніторингу стану 

інтеграції переселенців через створення 

механізму оцінки їх потреб. 

 

МРТОТ, Міністерство 
соціальної політики, 
Міністерство цифрової 
трансформації 
 

 

До 1 
грудня 
2021 

 

Створення умов для збільшення фондів 

тимчасового і постійного проживання 

переселенців. 

 

МРТОТ, Міністерство 
розвитку громад та територій 
(МінРегіон), МС 
 

 

До 1 

грудня 

2021 
 

 

Моніторинг виконання місцевих програм по 

створенню фондів тимчасового житла для 

переселенців. 
МінРегіон, ОДА Двічі на рік 

 

 

Створення умов для реінтеграції тимчасово окупованої території 
 

 

Формування пріоритетів і завдань державної 

підтримки щодо створення єдиного 

культурного простору і забезпечення 

культурних потреб жителів непідконтрольних 

територій. 

МРТОТ, МКІП, МінРегіон, 
ОДА, МС 

До 1 

березня 

2022 

 

На основі цього Плану заходів Міністерство розвитку громад і територій у співробітництві з 

обласними державними адміністраціями повинні до 1 жовтня 2021 року розробити відповідні 

плани дій на обласних рівнях. 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-п


 
 

 

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. 


