
 

 

 
 

                                                                 ПРАВОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДАНСЬКОЇ РАДИ: ВИПУСК 66 

                                                                                                                                         Липень 2021 
 

 

1. Президент Підписав Закон Про Звільнення Від Відповідальності За Незаконний Перетин 

Лінії Розмежування з Гуманітарних Підстав 
 

22 липня 2021 р. Президент підписав Закон № 1583-IX, який звільняє мешканців непідконтрольної 

території від відповідальності
1
 за незаконний перетин лінії зіткнення поза пунктами пропуску 

(КПВВ), якщо такий перетин здійснюється «з підстав гуманітарного характеру, визначених 

Кабінетом Міністрів». Цей виняток застосовуватиметься лише під час карантину або «на час 

блокування діяльності КПВВ». 
 

Говорячи про перелік «підстав гуманітарного характеру», постанова Кабінету Міністрів № 367 

вже визначає невиключний перелік відповідних підстав, за яких можливий перетин КПВВ навіть 

за тимчасового припинення режимної зони КПВВ. З великою ймовірністю, ці ж самі підстави 

застосовуватимуться і щодо перетину лінії зіткнення поза КПВВ: 
 

 Важка хвороба чи смерть близьких родичів; 
 

 Необхідність забезпечення лікарськими засобами чи проходження лікування 

хронічних/тяжких хвороб; 
 

 Прийняття спадщини; 
 

 Інші підстави, визначені постановою Кабінету Міністрів № 367 – у т.ч. інші випадки, 

«коли є підстави вважати, що ситуація потребує невідкладного перетину особою КПВВ».  
 

При цьому, наявність вищезазначених підстав «за можливості має бути документально підтверджена». 

 
2. Кабінет Міністрів Посилює Соціальний Захист Окремих Вразливих Соціальних Груп 

 

7 липня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 697 про посилення соціального захисту 

деяких вразливих соціальних груп,у тому числі дітей та людей пенсійного віку: 
 

Нова Допомога 

Дітям Військових, 

Постраждалих від 

Конфлікту 
 

Щомісячна допомога виплачуватиметься дітям учасників бойових дій, 

які отримали інвалідність або померли внаслідок участі в «АТО»/ООС, і 

надаватиметься на час їх навчання у закладах вищої освіти (1 180 грн.) 

або професійно-технічних навчальних закладах (890 грн.) до досягнення 

ними 23 років; 
 

 

Надання Допомоги 

Малозабезпеченим 

Сім’ям Літнім 

Особам Без Пенсії 
 

  

Допомога малозабезпеченим сім’ям
2
 буде надаватися також особам, 

які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію у зв’язку з 

недостатністю страхового стажу; 
 

  

                                                      
1
 Перетин лінії зіткнення у невстановлених для цього місцях є адміністративним правопорушенням і тягне за собою 

накладення штрафу у розмірі від 510 грн. до 1 190 грн. 
2
 Допомога по малозабезпеченості призначається у розмірі різниці між відповідним прожитковим мінімумом або їх сумою 

(у разі призначення допомоги на сім’ю) та загальним доходом (особи або, у разі призначення на сім’ю – усіх членів сім’ї). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5478&skl=10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-п#n219
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-2021-п#Text


 
 

 

 
 

Збільшення 

Допомоги на Дітей 

із Тяжкими 

Хворобами
3
 

 

Щомісячна допомога дітям із тяжкими хворобами, яким не 

встановлена інвалідність, буде збільшена: 

 від 1 934 грн. до 4 200 грн. – дітям у віці до 6 років; 

 від 1 934 грн. до 5 236 грн. – дітям у віці від 6 до 18 років. 
 

 
3. Президент Підписав Закон Про Відповідальність Військовослужбовців та Поліцейських За 

Домашнє та Гендерно-Зумовлене Насильство  
 

Контекст: Відповідно до 

українського законодавства, 

співробітники Національної поліції, 

військові та службовці деяких інших 

державних органів не можуть бути 

притягнуті до адміністративної 

відповідальності у загальному 

порядку (в рамках Кодексу України 

про адміністративні 

правопорушення, КУпАП) – якщо 

протилежне прямо не встановлено у 

Кодексі. Натомість, вони несуть 

відповідальність згідно відповідних 

дисциплінарних статутів. У той же 

час, на сьогодні  відповідальність за 

домашнє та гендерно-зумовлене 

насильство та порушення 

заборонного припису визначені саме 

у рамках КУпАП. 

Розглянуті Зміни: 29 липня 2021 року Президент 

підписав Закон № 1604-IX, який поширює на 

службовців Національної поліції, військових, та ряду 

інших державних органів дію Кодексу України про 

адміністративні правопорушення у частині 

відповідальності за порушення заборонного припису
4
 

та домашнє чи гендерно-зумовленого насильство: 
 

 Відповідальність: Для всіх зазначених вище 

адміністративних правопорушень встановлена 

відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 

170 грн. до 340 грн., а також у підвищеному 

розмірі – від 340 грн. до 680 грн. у разі 

повторного правопорушення; 
 

 Обмеження: У той же час, прийнятий закон 

прямо вказує, що за зазначені правопорушення 

до вищезазначених осіб не можуть 

застосовуватись адміністративний арешт чи 

громадські роботи.  

 

  

                                                      
3
 Цей термін вживається щодо дітей, яким не призначена група інвалідності, однак які мають захворювання, включене до 

переліку серйозних – зокрема, важке захворювання нервової системи, важку вроджену ваду розвитку, онкологічне 

захворювання, ДЦП, важкі психічні розлади, діабет I типу, гостре захворювання нирок, хворобу, яка потребує трансплантації. 

Допомога була уперше призначена у листопаді 2018 року. Для отримання додаткової інформації, див. Правовий Бюлетень 

Данської Ради, Випуск 34: Листопад-Грудень 2018 року, секція 7. 
4
 Терміновий заборонний припис був уперше передбачений Законом № 2229-VIII, а необхідні для нього процедури 

встановлені Спільним наказом Міністерства соціальної політики та Міністерства внутрішніх справ № 369/180. 

Терміновий заборонний припис може бути винесений на строк до 10 днів  і включати у себе: і) зобов’язання залишити 

місце проживання чи перебування заявника(ці); іі) заборону на перебуванні у вищевказаному місці; ііі) заборону 

контактувати із заявником(цею). Для додаткової інформації, див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 39: 

Квітень 2019, секція 7. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1604-IX#Text
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-november-december-2018-drc-правовий-бюлетень-листопад
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0333-19#Text
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-april-2019-drc-правовий-бюлетень-квітень-2019-drc-0


 
 

 

 

4. Парламент Прийняв Закон Про Звільнення Переселенців Від Деяких Негативних Наслідків 

Невиконання Кредитних Зобов’язань 
 

14 липня 2021 року Парламент прийняв Закон № 1646-IX (раніше – законопроєкт № 2329), що надає 

переселенцям певний захист у разі прострочення договорів кредиту або позики. У порівнянні із 

редакцією законопроєкту за першого читання,
5
 прийнята редакція розширює сферу такого захисту, 

однак суттєво звужує коло переселенців, які мають на нього право. 
 

Сфера Захисту: 
 

 Проценти нараховуються за договором лише на строк дії договору – і при цьому вони 

нараховуються за мінімальною ставкою, передбаченою кредитним договором;*
6
 

 

 Неустойка (штраф, пеня) не нараховуються за невиконання чи неналежне виконання умов 

договору; індекс інфляції за час прострочення та процентів річних від простроченої суми 

не застосовується; 
 

 Заміна кредитора (у т.ч. на користь колекторських організацій) не може здійснитись без згоди 

позичальника-переселенця. 
 

На Кого Поширюється Закон: 
 

 Перша Редакція (Лютий 2021): Прийнята Редакція (Липень 2021): 

 

Переселення: 

Проєкт передбачав поширення дії 

зазначених гарантій на усіх осіб, 

зареєстрованих як ВПО – незалежно 

від їх місцеперебування. 

 

Закон надає зазначені гарантії лише тим 

переселенцям, які покинули своє місце 

проживання після початку конфлікту: 
 

 20 лютого 2014 року – щодо 

переселенців з Криму; 
 

 14 квітня 2014 року – щодо 

переселенців з Луганської та 

Донецької областей; 
 

Укладення 

Договору 

Проєкт передбачав охоплення 

договорів, укладених як до початку 

конфлікту, так і після цього. 

Закон поширює відповідні гарантії лише 

на договори, укладені до початку 

конфлікту.  

 
5. Президент Підписав Закон Про Корінні Народи України  

 

21 липня 2021 року Президент підписав Закон № 1616-IX «Про корінні народи України». Закон 

визначає корінний народ як сформовану на території України етнічну меншину, яка є носієм 

самобутньої мови і культури; має культурні, соціальні та представницькі органи; самоусвідомлює 

себе корінним народом України і не має власного державного утворення за межами України. 

Закон також наводить перелік корінних народів Криму, до якого включені кримські татари, 

кримчаки та караїми. Щодо материкової частини України такого переліку не наведено. 
 

                                                      
5
 Огляд законопроєкту № 2329 на етапі його прийняття у першому читанні у лютому 2021 року наведений у 

Правовому Бюлетені Данської Ради, Випуск 61: Лютий 2021, секція 4. 
6
 Положення, відображене в останній частині наведеного речення, було відсутнім на етапі прийняття законопроєкту № 

2329 у першому читанні і було додане перед остаточним прийняттям Закону. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1646-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-IX#Text
https://reliefweb.int/report/ukraine/drc-ddg-legal-alert-coronavirus-issue-61-february-2021-enruuk


 
 

 

Положення Закону: 
 

 

Захист Ідентичності 
  

\ 
 

Україна зобов’язується забезпечувати захист 

культурних, інформаційних та інших прав 

корінних народів України, включаючи захист від 

позбавлення ознак етнічної ідентичності чи 

заперечення її самобутності, примусового 

переміщення, примусової асиміляції чи інтеграції, 

розпалювання етнічної чи релігійної ворожнечі. 

 

 

  Культурні Права 
 

 

Корінні народи мають право на охорону та 

розвиток своєї культурної спадщини 

(матеріальної та іншої), включаючи доступ до 

освіти рідною мовою та вивчення власної 

історії. Держава також надаватиме підтримку 

ініціативам зі створення засобів масової 

інформації корінних народів.  
 

 

Економічні Права  
\і 

 

Частина доходів від користування природними 

ресурсами, що знаходяться на території Криму, 

мають бути спрямовані на потреби корінних 

народів. Частина сільськогосподарських та інших 

земель у Криму має бути зарезервована для 

представників корінних народів, які бажають 

повернутися до Криму. 

 

Представництво 
 

 

 

Повноваження представницьких органів 

корінних народів представляти свій народ 

на міжнародному та національному рівнях 

визнається державою. Україна 

фінансуватиме такі представницькі органи з 

державного бюджету. 

 

Закон набирає чинності з дня опублікування, за винятком положень про економічні права, які 

набирають чинності після відновлення контролю України над півостровом.  

 
6. Парламент та Кабінет Міністрів Посилюють Соціальний Захист Осіб з Інвалідністю 

 

У липні 2021 року Парламент та Кабінет Міністрів вжили ряд заходів з метою посилення соціального 

захисту людей з інвалідністю – зокрема: 
 

 Позачерговий Доступ: 15 липня 2021 року Парламент прийняв закон № 1664-IX (раніше – 

законопроєкт № 4113), відповідно до якого підприємства, організації та установи незалежно від 

форми їх власності мають позачергово обслуговувати осіб з інвалідністю (за наявності черги). 

Він також надає особам з інвалідністю I групи,
7
 дітям з інвалідністю та їх супутникам 

пріоритетний доступ до перетину державного кордону чи лінії зіткнення; 
 

 Обмін Житла: 15 липня 2021 р. Парламент прийняв Закон № 1665-IX (раніше – законопроєкт     

№ 3780), що створює правову базу для обміну житла осіб з інвалідністю, чиє поточне житло не 

відповідає критеріям доступності та не може бути належно пристосоване для їх потреб. У таких 

випадках нове житло має надаватися на умовах обміну – при цьому, особи з інвалідністю не 

мають ставати у чергу на покращення житлових умов. Однак, реалізація цієї норми 

потребуватиме прийняття Кабінетом Міністрів спеціальної процедури; 
 

 Мінімальне Пенсійне Забезпечення: 21 липня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову  

№ 748, відповідно до якої пенсіонери з інвалідністю I групи, кінцевий розмір пенсії яких                       

(з урахуванням наявних надбавок) нижче 2 200 грн., отримуватимуть відповідну корегуючи 

надбавку, після якої кінцевий розмір пенсії таких осіб становитиме не менше 2 200 грн. 

  

                                                      
7
 При перетині державного кордону чи лінії зіткнення з метою доступу до медичних послуг, право на позачерговий 

перетин має надаватись усім особам з інвалідністю незалежно від групи інвалідності. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1664-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1665-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/748-2021-п#Text


 
 

 

 

7. Парламент Затвердив Низку Важливих Для Гуманітарного Контексту Міжнародних Угод 
 

У липні 2021 року Парламент затвердив (ратифікував) низку міжнародних угод, що мають 

суттєве значення в українському гуманітарному контексті – зокрема: 
 

 Програма з Відновлення України: 14 липня 2021 року парламент ратифікував фінансову угоду 

«Програми з відновлення України», укладену між Україною та Європейським інвестиційним 

банком щодо надання 340 млн. євро. Зазначена програма є продовженням підписаної у 2014 

році Надзвичайної кредитної програми для відновлення в Україні та спрямована на 

відновлення і розвиток інфраструктури у підконтрольних частинах Донецької та Луганської 

областей, а також інфраструктури в Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, 

Запоріжській, Полтавській, Одеській та Київській областях. Зокрема, передбачається 

реконструкція та модернізація шкіл та дитячих садків, лікарень, адміністративних будівель, 

покращення житлово-комунальних послуг та будівництво і відновлення житла для 

переселенців (всього 236 проектів, 64 з яких вже завершено). Зі сторони України за реалізацію 

програми відповідатиме Міністерством розвитку громад та територій; 
 

 Будівництво Житла: 14 липня 2021 року Парламент ратифікував Рамкову угоду з 

Турецькою Республікою про співпрацю у будівництві житла для кримських татар, 

внутрішньо переміщених осіб та деяких інших соціальних груп. Угода передбачає 

будівництво 500 квартир у Миколаєві (200 квартир), Херсоні (200 квартир) та Києві (100 

квартир). 90% квартир мають бути надані кримським татарам, ще 10% - переселенцям та 

іншим незахищеним верствам суспільства. З української сторони за реалізацію проєкт 

відповідатиме Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; 
 

 Покращення Водопостачання у Луганській обл. та Києві: 1 липня 2021 року Парламент 

ратифікував два Рамкових договори з Французькою Республікою, спрямовані на 

покращення водопостачання у Луганській області (70 млн. євро) та Києві (70 млн. євро). 

 
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. 
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