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1. Кабінет Міністрів Зареєстрував у Парламенті Проєкт Закону  Про Засади Державної 

Політики Перехідного Періоду 
 

4 серпня 2021 р. Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про Засади державної політики 

перехідного періоду» та зареєстрував його у парламенті 9 серпня 2021 року як законопроєкт            

No. 5844. Проєкт розроблено відповідно до вимог Плану пріоритетних дій Кабінету Міністрів на 

2021 р.
 1

 та рішення Ради національної безпеки та оборони «Про активізацію процесу мирного 

врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях».
2
 

 

Викладений на 28 сторінках документ ставить на меті систематизацію пов’язаного зі збройним 

конфліктом законодавства, уніфікувати регуляторний підхід щодо непідконтрольної території у 

Донецькій та Луганській областях і в Криму, а також містить перелік заходів щодо деокупації та 

реінтеграції відповідних територій у соціальному, економічному, військовому, безпековому, 

інформаційному, культурному та адміністративному вимірах. Законопроєкт також визначає 

загальні засади розбудови миру, запровадження спеціального економічного та податкового 

режимів,
3
 правосуддя перехідного періоду та консолідації,

4
 які мають бути надалі визначені 

окремими законами, прийняття яких передбачено розглянутим законопроєктом. 

 

Перш ніж законопроєкт буде представлений до першого пленарного слухання Парламенту, його 

має розглянути профільний парламентський комітет. Наразі проєкт також перебуває на 

незалежному розгляді Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), 

яка має представити результати свого розгляду до 15 жовтня 2021 року. 

 

Подальша інформація про проєкт закону «Про засади державної політики перехідного періоду» 

буде наведений у Спеціальному випуску Правового Бюлетеня Данської Ради. 

 
 

                                                      
1
 Див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 62, секція 2. 

2
 Див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 65, секція 1. 

3
 Див. секцію 2 цього випуску Правового Бюлетеня. 

4
 Спеціальний порядок державного визнання дійсності правових актів (включаючи акти цивільного стану, такі як 

свідоцтва про народження та смерть, а також свідоцтва про освіту та кваліфікацію і цивільно-правові договори), які в 

іншому випадку визнаються недійсними або нікчемними – іншими словами, які не мають юридичної сили. У 

контексті України процедуру планується застосовувати щодо визнання документів, виданих чи прийнятих на підставі 

та у порядку, визначених т.зв. «ДНР» та «ЛНР», а також російськими адміністраціями у Криму – які наразі у рамках 

українського законодавства є недійсними. 

https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-shvaliv-proekt-zakonu-pro-perehidnij-period
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72625
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/03_2021_drc-ddg_legal_alert_eng.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-ddg-legal-alert-june-2021-drc-ddg-правовий-бюлетень-червень-2021р


 
 

 

2. Кабінет Міністрів Затвердив Стратегію Економічного Розвитку Донецької та                       

Луганської Областей  
 

18 серпня 2021 року Кабінет Міністрів видав розпорядження No. 1078-p, затвердивши Стратегію 

економічного розвитку Донецької та Луганської областей та відповідний операційний план 

реалізації Стратегії, розраховані на період до 2030 року. Стратегія прийнятої у грудні 2020 року 

Концепції.
5
 Основні характеристики Стратегії: 
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 Розрахована на період до 2030 року; 
 

 Передбачає запровадження у Луганській та Донецькій областях спеціального 

правового та економічного режиму «територій пріоритетного розвитку»;  
 

 Передбачає, що розвиток буде сфокусований на виробничій сфері економіки; 
 

 Покладається на державно-приватне партнерство, внутрішні інвестиції, та залучення 

міжнародного партнерства; 
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 Передбачає створення трьох типів моделей пріоритетного розвитку – на території:  

i) громад, прилеглих до ТОТ; іі) окремих виробничих та рекреаційних кластерів;   

ііі) [підконтрольної частини] Донецької та Луганської областей в цілому;  
 

 Говорить про спрощення регулювання підприємницької діяльності та 

оподаткування, надання пільгових митних та кредитних умов, «страхування від 

військових та політичних ризиків», створення ряду інвестиційних фондів за 

підтримки держави, приватизацію державного майна у регіоні; 
 

 Передбачає залучення державних інвестицій, створення особливих умов участі у 

державних закупівлях, модернізацію чи трансформацію шахт, введення спеціальних 

умов розподілу зібраних у регіоні податків, заходи із перекваліфікації персоналу у 

монофункціональних містах, відновлення та розбудову транспортної інфраструктури, 

включаючи залізницю, повітряне сполучення та портову інфраструктуру у Маріуполі; 
 

Н
е
о

б
х

ід
н

і 
Р

е
с
у

р
с
и

 

 

 Передбачає фінансування за рахунок коштів державного та відповідних місцевих 

бюджетів, а також коштів міжнародних партнерів, банківського сектору та залученого 

капіталу – у той же час, не містить більш конкретних вказівок; 
  

 Серед джерел фінансування, вказує на «кошти, які будуть стягнуті з Росії, на яку 

покладається відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні 

внаслідок збройної агресії Росії».  
 

                                                      
5
 Для додаткової інформації про Концепцію Економічного Розвитку Донецької і Луганської областей, див. Правовий 

Бюлетень Данської Ради, Випуск 59, секція 3. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-strategiyi-ekonom-a1078r
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-ddg-legal-alert-december-2020-drc-ddg-правовий-бюлетень-грудень


 
 

 

М
ін

н
е
 З

а
б

р
у

д
н

е
н

н
я

 
 

 Серед проблем розвитку регіонів вказує серйозне мінне забруднення територій, 

очищення яких потребує «майже 650 млн. євро (або майже 930 євро за гектар) і 

десятиліття роботи»; 
  

 Вказує на проблему окупації земель військовими частинами та структурами; пропонує 

обміняти зайняту землю на іншу, наявну у регіоні, або надати грошову компенсацію; 
 

 Підкреслює економічні збитки від мінного забруднення сільськогосподарських 

угідь;
6
 закликає розробити положення про звільнення забрудненої та зайнятої 

військовими об’єктами землі від оподаткування, вирішити проблему податкового 

боргу по відповідним територіям. 

 
3. Міністерство Цифрової Трансформації України Оновило Перелік Цифрових Послуг Для 

Переселенців 
 

13 серпня 2021 року Міністерство цифрової трансформації України оновило перелік спеціальних 

державних послуг, доступних для внутрішньо переміщених осіб через мобільний додаток «Дія». 

Згідно зі списком, у додатку можливо отримати наступні послуги: 
 

 Отримання електронної довідки про реєстрацію ВПО
7
 – посилання; 

 Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок збройного конфлікту
8
 – посилання; 

 Взяття на облік переселенців, які потребують надання житла
9
 – посилання; 

 Продовження строку надання житла для переселенців – посилання; 

 Надання адресної грошової допомоги переселенцям для покриття витрат на 

проживання
10

 – посилання; 

                                                      
6
 Відповідно до Стратегії, економічний ефект від повернення одного гектара замінованих земель 

сільськогосподарського призначення оцінюється у 23-25 тис. грн. станом на 2020 рік.  
7
 Електронна форма довідки є повноцінною та не вимагає наявності паперового сертифікату. Електронні довідки про 

реєстрацію ВПО стали доступними у вересні 2020 року. Для додаткової інформації, див. Правовий Бюлетень Данської 

Ради, Випуск 57, секція 6.  
8
 Запроваджений у січні 2016 року, правовий статус дитини постраждалої від збройного конфлікту поширюється на 

дітей, які зазнали або фізичної, або психологічної шкоди в результаті конфлікту.  У той же час, з 2016 року цей 

правовий статус був пов’язаний лише з декількома гарантіями захисту, такими як безкоштовне харчування у школах та 

пріоритетне право на включення до дитячих садочків та шкіл – які передбачені і правовим статусом внутрішньо 

переміщеної особи.  
9
 Надання тимчасового житла є одним із спеціальних механізмів соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, 

починаючи з січня 2018 року. ВПО можуть отримати «тимчасове» житло, яке надається на строк до одного року, але 

при цьому може подовжуватись на новий період без обмеження кількості таких подовжень. Житло надається за умови 

відсутності у переселенців придатного для проживання житла на підконтрольній території, а також неперевищення 

певного рівня доходу. Фонди для житла створюються у тому числі за рахунок програми «70% - 30%» – спільного 

фінансування з державного (70%) та місцевих бюджетів (30%). Для додаткової інформації про тимчасове житло, див.   

Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 59, секція 4. Для додаткової інформації про програму «70% - 30%», див. 

Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 43, секція 2. 
10

 Щомісячна допомога на житло надається ВПО які не мають придатного для проживання житла на підконтрольній 

території, а також чиї заощадження не перевищують 25 прожиткових мінімумів. Розмір допомоги залежить від віку та 

стану здоров’я особи, її розмір становить від 442 грн. (для працездатних повнолітніх осіб) до 2,410 грн. (для осіб з 

інвалідністю першої групи). Допомога призначається на 6 місяців, але може бути повторно продовжена. Для додаткової 

інформації, див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 22, секція 3. 

https://www.kmu.gov.ua/news/poslugi-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib-na-gidi-mincifri
https://guide.diia.gov.ua/register/00169/
https://guide.diia.gov.ua/register/01262/
https://guide.diia.gov.ua/register/01257/
https://guide.diia.gov.ua/register/01433/
https://guide.diia.gov.ua/register/00104/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/09_2020_drc-ddg_legal_alert_eng.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-drc-ddg-legal-alert-issue-59-december-2020-enruuk
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-august-2019-drc-правовий-бюлетень-серпень-2019-drc
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-legal-alert-drc-january-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень


 
 

 

 Виплата грошової компенсації за неотримання жилого приміщення для переселенців, які брали 

участь в АТО/ООС
11

 – посилання; 

 Виплата грошової компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії житло
12

 – посилання; 

 Надання пільгових іпотечних кредитів переселенцям
13

 – посилання. 

 
4. Кабінет Міністрів Оновив Положення Для Виплати Підвищеної Допомоги По Інвалідності 

Постраждалим Від Мін Дітям  
 

Контекст: До ухвалення закону «Про протимінну 

діяльність» у грудні 2019 року, спеціальне правове 

регулювання з питань протимінної діяльності (у т.ч. 

допомоги жертвам мін) було відсутнє. У той же час, 

жертви мін, які отримали інвалідність внаслідок 

інциденту,
14

 мали право на щомісячну допомогу по 

інвалідності – як і будь-яка інша особа з 

інвалідністю, на загальних підставах. Закон «Про 

протимінну діяльність» встановив низку 

спеціальних гарантій для жертв мін, у т.ч. надання 

підвищеної допомоги по інвалідності постраждалим 

від мін дітям. У травні 2021 року Парламент 

ухвалив закон № 1477-IX, в якому встановив розмір 

підвищеної допомоги (150% загального розміру 

допомоги по інвалідності – 1,946 грн. порівняно з 

1,298 грн.)
15

 Проте впровадження прийнятого 

закону все ще вимагало від Кабінету Міністрів 

оновлення відповідних процедур. 

Розглянуті Зміни: 11 серпня 2021 року 

Кабінет Міністрів прийняв постанову No. 

835 щодо збільшення допомоги по 

інвалідності постраждалим від мін дітям, 

які отримали інвалідність внаслідок 

інциденту. Постанова вносить зміни до 

порядку надання допомоги, забезпечуючи 

її надання у збільшеному розмірі. 
 

Прийнята постанова є позитивним 

свідченням, що вказує на поступове 

впровадження у дію положень закону 

«Про протимінну діяльність», у тому 

числі гарантій захисту, передбачених 

статтею 10 закону. До вказаних гарантій 

належать також одноразова грошова 

допомога та щорічна допомога на 

оздоровлення, які також потребують 

ухвалення відповідних порядків. 

 

                                                      
11

 Учасники АТО/ООС, які є внутрішньо переміщеними особами, які не реалізували своє право на першочергове 

отримання житла (див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 20, секція 1) мають право на отримання грошової 

компенсації, достатньої для самостійної купівлі певного житла – для додаткової інформації, див. Правовий Бюлетень 

Данської Ради, Випуск 25, секція 4. 
12

 Компенсація за житло, зруйноване в результаті конфлікту, була запроваджена у червні 2019 року та оновлена у 

вересні 2020 року. Компенсація виплачується у розмірі до 300,000 грн., але виплачується за певних умов – для 

додаткової інформації, див. Інформаційну довідку Данської Ради № 21.  
13

 Програма пільгового іпотечного кредитування KfW передбачає видачу іпотеки для внутрішньо переміщених осіб, які 

не мають іншого придатного для проживання житла на підконтрольній території, а також мають дохід певного рівня. 

Загальний бюджет програми становить 25,5 млн. євро. Для додаткової інформації про програму, див. Правовий 

Бюлетень Данської Ради, Випуск 63, секція 1.  
14

 Через відсутність повноцінної бази даних про жертв мін та інших вибухонебезпечних предметів, інформація про 

відсоток жертв мін, які не отримали інвалідність внаслідок інциденту, не доступна.  
15

 Розмір допомоги визначається виходячи зі значення  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність. Прожиткові мінімуми змінюються тричі протягом року – у січні, червні, та грудні – та 

визначаються у законі «Про державний бюджет» на конкретний рік. Станом на вересень 2021 року, відповідний 

прожитковий мінімум становить 1,854 грн. 

https://guide.diia.gov.ua/register/01622/
https://guide.diia.gov.ua/register/01746/
https://guide.diia.gov.ua/register/02029/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2021-п%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2021-п%23Text
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-legal-alert-drc-november-2017-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/legal_alert_april_2018.pdf
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-drc-ddg-legal-alert-issue-55-september-2020-enruuk
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/ukraine/document/drc-ddg-legal-alert-june-2021-drc-ddg-правовий-бюлетень-червень-2021р
https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/ukraine/document/drc-ddg-legal-alert-june-2021-drc-ddg-правовий-бюлетень-червень-2021р


 
 

 

5. Кабінет Міністрів Затвердив План Заходів до Національної Стратегії Створення 

Безбар’єрного Простору 
 

4 серпня 2021 року Кабінет Міністрів видав розпорядження No. 883-p, затвердивши План заходів на 

2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору на період до 

2030 року. Стратегія була прийнята у квітні 2021 року та спрямована на забезпечення вільного 

доступу до послуг, товарів, інфраструктури та можливостей для реалізації для всіх осіб, незалежно 

від стану їх здоров’я, особливостей розвитку чи інших ознак. План включає понад 140 заходів, у т.ч. 

у сфері створення інклюзивного міського дизайну, покращення транспорту, розповсюдження 

інформації про спеціальні послуги та можливості для осіб з особливими потребами, забезпечення 

доступності різних форм інформації (відео, аудіо, фізичні носії тощо) та забезпечення спеціальних 

механізмів доступу до працевлаштування. 
 

План заходів є обов’язковим для залучених міністерств та регіональних державних адміністрацій, 

але для органів місцевого самоврядування має рекомендаційний характер, а також передбачає 

щоквартальне звітування.  

 

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://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-na-2021-i-2022-roki-z-realizaciyi-nacionalnoyi-s40821

