
 

 

 
 

                                                       ПРАВОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДАНСЬКОЇ РАДИ: ВИПУСК 65                                                                                                                                                          

                                                                                                                                      Червень 2021 
 

 

1. Президент Підписав Указ РНБО Про Активізацію Процесу Мирного Врегулювання у 

Донецькій та Луганській Областях 
 

2 червня 2021 року Президент прийняв указ No. 226/2021, ввівши в силу постанову Ради 

національної безпеки і оборони (РНБО) «Про активізацію процесу мирного врегулювання 

ситуації у Донецькій і Луганській областях». Постанова містить ряд вказівок уряду, істотна 

частина яких пов'язана з гуманітарних контекстом: 
 

Кабінет 

Міністрів: 

 Протягом двох місяців – внести на розгляд Парламенту законопроєкти з питань 

подолання наслідків збройного конфлікту і запровадження на непідконтрольній 

частині Луганської та Донецької областей правосуддя перехідного періоду; 
 

 Протягом трьох місяців – оновити Державну цільову програму відновлення і 

розбудови миру у східних регіонах України і продовжити її до кінця 2023 року; 
 

 Протягом трьох місяців – забезпечити функціонування державного іноземного 

мовлення з кореспондентською інфраструктурою в Україні та за кордоном; 
 

 До січня 2022 року –  завершити облаштування контрольно-пропускних 

пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) у Луганській та Донецькій областях і 

підготовку пов'язаної інфраструктури, включаючи розгортання і 

розширення логістичних та сервісних центрів; 
 

 Створити Центр документування порушень прав людини і збитків, завданих в 

результаті агресії Росії (серед іншого, Центр братиме участь у підготовці 

матеріалів для міждержавних позовів України проти Росії1); 
 

Мін. 

Культури та 

Інфо. 

Політики: 
 

 Двічі у рік – інформувати РНБО про результати проведення заходів з питань 

стабілізації ситуації у Донецькій і Луганській областях та активізації процесу 

мирного врегулювання; 

 

Мін. 

Зовнішніх 

Справ: 

 

 Постійно – забезпечувати регулярне інформування міжнародного 

співтовариства з питань безпеки та соціально-гуманітарної ситуації на 

непідконтрольній території, а також про хід виконання                               

Мінських домовленостей. 
 

  

                                                      
1
 Для додаткової інформації про позови України проти Росії у рамках Європейського Суду з прав людини, див. 

Правовий Бюллетень Данської Ради, Випуск 60 – Січень 2021, Секція 2. 

https://www.president.gov.ua/documents/2262021-39081
https://reliefweb.int/report/ukraine/drc-ddg-legal-alert-coronavirus-issue-60-january-2021-enruuk


 
 

 

 

2. Кабінет Міністрів Затвердив Державну Цільову Програму «Молодь 2025»   
 

2 червня 2021 року Кабінет Міністрів видав постанову No. 579 про затвердження Державної цільової 

соціальної програми «Молодь України 2025» на основі прийнятої у грудні 2020 року концепції.
2
 

Програма слідує духу прийнятого раніше закону «Про основи молодіжної політики» і підходу до 

взаємодії з молоддю як із самостійною стороною, та фокусується на створенні можливостей для 

розвитку та інтеграції молоді до громадського життя. 
 

Програма побудована навколо дев’яти ключових завдань – нижче наведені деякі із них, а 

також окремі очікувані показники виконання Програми: 
 

Залучення Молоді до Прийняття 

Рішень 

Розвиток Громадянських 

Компетенцій 

 

Розвиток 

Молодіжних 

Центрів 
 

 

 Більше 80 000 молодим людям 

проінформовані про механізми 

активної участі в суспільному житті; 
  

 Кількість молодих людей, рівень 

інтеграції та соціальної активності 

яких підвисився через їх замученість 

до молодіжних організацій і заходів, 

збільшено на 55,6%; 
 

 Понад 1,5% молоді належно 

проінформовані про їх права та 

обов’язки, а також про механізми 

самореалізації, соціальної 

активності та інтеграції – у т.ч. 

представники вразливої молоді; 
 

 Понад 78,000 молоді залучено до 

процесів прийняття суспільно-

значущих рішень. 
 

 
 

 Збільшується кількість 

молоді, залученої до 

неформальної освіти; 
 

 Рівень медіаграмотності  

підвищено у 47% молоді; 
 

 Понад 69% молоді покращують 

свої навички у галузі цифрових 

технологій, а також покращують 

рівень правової та 

громадянської обізнаності; 
 

 Понад 6% молоді набули нові 

навички та знання у сфері 

професійного розвитку та 

підприємництва; 
 

 Зменшення кількості 

непрацюючої молоді, не 

залученої до навчання. 
 

 Понад 17 000 

членів 

молодіжних 

центрів 

пройшли 

тренінги з 

розвитку 

компетенцій; 

 

 Понад 17% 

молоді 

охоплено 

діяльністю 

молодіжних 

центрів. 

 

 

Розвиток Молодіжних Робітників 
 

Розвиток Волонтерства 
 

Програми Обміну 
 

 

 Понад 27 000 представників 

громадянського суспільства 

пройшли профільне навчання; 
 

 Понад 2 500 членів молодіжних 

організацій пройшли тематичне 

навчання; 

 

 Понад 2,3% молоді 

займаються волонтерством; 
 

 Залучено понад 13 000 

представників організацій, які 

популяризують волонтерство 

серед молоді; 

 

 Понад 18 000 

молодих людей 

прийняло участь у 

національних і 

міжнародних 

програмах обміну. 

 

Реінтеграція Молоді: Окрім вищезазначеного, очікувані результати Програми включають 

показники, пов’язані з реінтеграцією постраждалої від конфлікту молоді: 
 

                                                      
2
 Концепція Програми затверджена постановою Кабінета Міністрів No. 1669 від 23 грудня 2020 року. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-molod-ukrayini-na-20212025-roki-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-579-020621
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-р#Text
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і  Понад 123 000 представників молоді, що мешкає на непідконтрольній території та в 

Криму, підвисили рівень своїх компетенцій; 
 

 Понад 3 500 представників молоді, що мешкає на непідконтрольній території та в 

Криму, вступили на підготовчі курси до ЗВО на підконтрольній території; 
 

 10 000 молодих людей, проживаючих на непідконтрольній території та в Криму, 

вступили до ЗВО  чи закладу професійної освіти на підконтрольній території;  
 

 10 000 учнів середніх шкіл з непідконтрольної території та Криму здобули загальну 

середню освіту у школах на підконтрольній території (включаючи дистанційне навчання). 
 

Фінансування: Програма має бути фінансована з державного та місцевих бюджетів. Нижче 

наведений очікуваний план фінансування Програми (показники округлені до млн., грн.). У той же 

час, щорічне фінансування Програми має здійснюватись Міністерством фінансів «з урахуванням 

можливостей державного та місцевих бюджетів»: 
 

Джерела 
Фінансування 

Обсяг,  

млн. грн. 

Рік 

2021 2022 2023 2024 2025 

Держ. Бюджет 1 270  291  240  243 246 249 

Місцеві 
Бюджети 

745  122  139 151 151 172 

Інші Джерела 17  3  3 3 3 3 

Сума   2 033 416 383 398 411 425 

 

3. Законопроєкт Про Реєстрацію Місця Проживання Для Жителів Непідконтрольної Території 

та Криму Прийнятий у Першому Читанні    
 

1 червня 2021 року Парламент прийняв у першому читанні проєкт закону No. 4564 про реєстрацію 

місця проживання жителів непідконтрольної території та Криму. Прийняття проєкту в цілому 

потребуватиме проходження ще як мінімум одного розгляду: 
 

Проблема: Особи, які не мають реєстрації 

постійного місця проживання, зіштовхуються зі 

значними труднощами у доступі до 

адміністративних та банківських послуг, 

медицини та охорони здоров’я – не зважаючи на 

те, що законодавство не допускає дискримінації 

осіб на підставі наявності або відсутності такої 

реєстрації. За загальним правилом, громадяни 

України мають зареєструвати своє постійне місце 

проживання у відповідних державних органах за 

місцем свого проживання. У жителів 

непідконтрольної території  та Криму така 

можливість, очевидно, відсутня – як і можливість 

використати видані місцевими «органами влади» 

документи для реєстрації місця постійного 

проживання у рамках українського законодавства. 

Пропоноване Законопроєктом Рішення: 
 

 Законопроєкт передбачає право 

жителів непідконтрольної території та 

Криму подати заяву про реєстрацію 

постійного місця проживання до будь-

якого органу Державної міграційної 

служби України – незалежно від його 

місцезнаходження; 
 

 Окрім цього, за необхідності, для 

підтвердження інформації про місце 

проживання може використовуватись 

інформація реєстру виборців, реєстру 

внутрішньо переміщених осіб, а також 

демографічного реєстру. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70781


 
 

 

4. Кабінет Міністрів Уможливив Використання Довідки ВПО Для Отримання Посвідчення Водія    
 

2 червня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову No. 580, яка вносить зміни до 

порядку видачі посвідчення водія. За загальним правилом, при подачі документів для 

отримання посвідчення водія необхідно, серед іншого, надати документ про реєстрацію 

постійного місця проживання. Відповідно до прийнятої постанови, тепер для цієї мети може 

бути використана довідка про реєстрацію ВПО (у т.ч. її електронна версія у додатку «Дія») . 

Прийнята постанова полегшить отримання водійського посвідчення для жителів 

непідконтрольної території із реєстрацією ВПО. 

 
5. Кабінет Міністрів Здійснив Ряд Заходів для Покращення Умов Протезування  

 

У червні 2021 року Кабінет Міністрів і Фонд соціального захисту інвалідів (Фонд) здійснили ряд 

заходів з метою посилення соціального захисту людей з інвалідністю – зокрема: 
 

 Покращення протезів: Постановою No. 559 від 2 червня 2021 року Кабінет Міністрів 

скоротив строк експлуатації протезів (після закінчення якого старий протез може бути 

замінений на новий), покращив умови ремонту та комплектацію окремих протезів; 
 

 Делегування повноважень Фонду: Постановою No. 560 від 2 червня 2021 року Кабінет 

Міністрів передав свої повноваження зі збору заявок на надання технічних засобів 

реабілітації Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Тепер заявники можуть 

звертатися безпосередньо до Фонду, що зменшить тривалість надання відповідних послуг; 
 

 Відкриття гарячої лінії: 9 червня 2021 року Фонд відкрив гарячу лінію для осіб з 

інвалідністю, які бажають отримати інформацію про надання технічних засобів реабілітації та 

відшкодування пов’язаних витрат. 
 

Розглянуті нововведення покращать доступ до технічних засобів реабілітації для осіб з 

інвалідністю – включаючи жертв мін та інших вибухонебезпечних предметів. 

 

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/580-2021-п#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadkiv-zatverdzhenih-postanovami-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-5-kvitnya-2012-r-321-i-vid-1-zhovtnya-2014-r-518-559-020621
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2021-п#Text
https://www.msp.gov.ua/news/20177.html

