
 

 

 
 

                                                               ПРАВОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДАНСЬКОЇ РАДИ: ВИПУСК 59 

                                                                                                                                     Грудень 2020 
 

 

1. Парламент Прийняв Закон Про Державний Бюджет на 2021 Рік 
 

15 грудня 2020 року Парламент остаточно прийняв Закон України «Про державний бюджет на 

2021 рік». У контексті гуманітарної ситуації, серед основних положень бюджету виділяються  

(показники округлені): 
 

 Фінансування МінТОТ: Фінансування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій (МінТОТ) у порівняні із попереднім роком виросло майже у два рази –    

до 1.17 млрд. грн., і передбачають: 
 

o забезпечення належних умов в’їзду та виїзду на ТОТ (нова лінія) – 267 млн. грн.; 
 

o забезпечення реінтеграції молоді з ТОТ (нова лінія) – 130 млн. грн.; 
 

o розвиток сільського господарства у Луганській області (нова лінія) – 30 млн. грн.; 
 

o суттєво збільшену (від 20 млн. до 125 млн. грн.) субвенцію місцевим бюджетам на 

підтримку постраждалих від збройного конфлікту територій
1
; 

 

o суттєво збільшене (від 20 млн. грн. до 114 млн. грн.) фінансування грошової компенсації 

власникам житла, знищеного внаслідок збройної агресії Росії. 
 

 Протимінна діяльність: Незважаючи на прийняття змін до Закону України «Про протимінну 

діяльність» і очікуване утворення спеціальних державних органів у сфері протимінної 

діяльності, бюджет не передбачає додаткових видатків у цій сфері. Єдина стаття видатків 

бюджету, яка прямо закріплена за протимінною діяльністю (5 млн. грн.), відноситься до 

Міністерства з питань реінтеграції ТОТ;  
 

 COVID-19: У рамках різних бюджетних ліній, на заходи із боротьбу із поширенням 

COVID-19 і його наслідками Уряд прямо виділяє біля 19.6 млрд. грн. (включаючи 2.6 млрд. 

грн. на проведення вакцинації). Бюджет також містить ряд статей, які можуть бути 

використані для зазначеної цілі (наприклад, видатки на «громадське здоров’я та боротьбу з 

епідеміями) залежно від волі розпорядників бюджету; 
 

 Боротьба із ГЗН: Уперше за останні роки, бюджет передбачає видатки на боротьбу із 

гендерно зумовленим насильством (ГЗН). Зокрема, на створення мережі спеціалізованих 

служб підтримки постраждалих від домашнього насильства і ГЗН передбачено субсидію у 

розмірі  274 млн. грн. у рамках фінансування Міністерства соціальної політики; 
 

 Допомога людям з інвалідністю: Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю у 2021 році буде 

суттєво збільшений – від 1.48 млрд. до 2.21 млрд. грн.  
 

Для детального огляду пов’язаних із гуманітарним контекстом видатків державного бюджету на 2021 

рік у порівнянні із попередніми роками, дивіться прикріплений документ, підготовлений Данською 

Радою у справах біженців в Україні.  
   

                                                      
1
 Ця субвенція може бути використана для i) будівництва, реконструкції чи купівлі житла для ВПО (як тимчасового, 

так і постійного); ii) розвитку системи центрів адміністративних послуг. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text


 
 

 

 

2. Президент Підписав Зміни до Закону України Про Протимінну Діяльність 

 

8 грудня 2020 року, після двомісячної затримки, Президент підписав Закон України № 911-IX 

(раніше, законопроєкт № 2618) про внесення змін до закону «Про протимінну діяльність». 

Головним завданням закону є приведення у дію національної системи протимінної діяльності і 

створення умов для запровадження спеціальних державних органів у цій сфері. Закон також 

покращує правову захищеність операторів протимінної діяльності і суттєво посилює захист 

потерпілим від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни (для розширеного аналізу 

Закону № 911-ІХ див. Спеціальний випуск Правового Бюлетеня Данської Ради).    
 

Тепер, Кабінет Міністрів має прийняти ряд підзаконних нормативно-правових актів для 

впровадження передбачених Законом змін. Найбільш суттєві з них стосуються: 
 

 прийняття положення про Національний орган з питань протимінної діяльності (у 

співпраці з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони); 
 

 прийняття положення про Центр протимінних операцій (у співпраці з Міністерством 

оборони) та положення про Центр гуманітарного розмінування (у співпраці з 

Міністерством внутрішніх справ); 
 

 розробки ряду порядків (процедур) у сфері допомоги потерпілим від мін та інших 

вибухонебезпечних залишків війни. 
 

Окрім цього, є й інші кроки, необхідні для повної реалізації потенціалу прийнятого закону – 

однак, для їх здійснення мають спочатку бути прийняті зазначені вище підзаконні правові акти. 

 

3. Кабінет Міністрів Прийняв Концепцію Економічного Розвитку Донецької і Луганської Областей 

 

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів прийняв розпорядження № 1660-р, схваливши 

Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Викладена на 9 

сторінках, Концепція побудована навколо розділів, які окреслюють загальні положення; 

проблеми, які вимагають розв’язання; мету і строки реалізації Концепції; шляхи і способи 

розв’язання проблем; прогноз впливу на ключові інтереси зацікавлених сторін; очікувані 

результати та оцінку необхідних фінансових ресурсів. 
 

Серед іншого, Концепція … 
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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; 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-20#Text
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-ddg-special-legal-alert-mine-action-law-september-2020-drc-ddg
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1660-2020-р#Text
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 Окрім факторів, пов’язаних із конфліктом, серед потребуючих розв’язання проблем 

вказує на: - традиційну економічну направленість регіону на ринки пострадянського 

простору; застарілість продукції та інфраструктури; втрату ринкових зв’язків; 

втрату людського ресурсу та демографічні виклики; культуру пасивної експлуатації 

природніх ресурсів; критичну екологічна ситуація; 
  

 Визнає мінне забруднення регіону однією із ключових проблем розвитку, вирішення 

якої потребуватиме «близько 650 млн. євро і десятки років»;  
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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; 
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 Не визначає обсяг необхідних для залучення ресурсів. Говорячи про джерела 

фінансування, відсилає до «коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, … а 

також коштів міжнародних партнерів, банківського сектору та залученого капіталу»; 
 

 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».  

  
4. Кабінет Міністрів Оновлює Порядок Надання Тимчасового Житла ВПО 

 

Контекст: У січня 2018 року Кабінет Міністрів включив внутрішньо переміщених осіб до переліку 

соціальних груп, які мають право на отримання тимчасового житла – за умови відсутності у них 

іншого придатного для проживання житла на підконтрольній території та неперевищення певного 

рівня доходу. При цьому, черга на отримання житла формується на пріоритезації найбільш вразливих 

заявників, яка оцінюється за сформованою бальною системою. Житлові фонди для програми 

формуються за рахунок фінансування з державного (70%) та місцевих (30%) бюджетів
2
. У 2020 році в 

державному бюджеті на програму було виділено 20 млн. грн., у той час як в бюджеті на 2021 рік 

розмір відповідної субсидії збільшено до 125 млн. грн. 
 

Розглянуті Зміни: 25 грудня 2020 року Кабінет Міністрів прийняв постанову  № 1311, оновивши 

порядок надання тимчасового житла переселенцям, який передбачає наступні зміни: 

                                                      
2
 Для додаткової інформації про тимчасове житло для переселенців, див. Правовий Бюлетень Данської Ради,                       

Випуск № 22: Січень 2018, Секція 4; Випуск № 41: Червень 2019, Секція 1; Випуск № 43: Серпень 2019, Секція 2. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-nadannya-v-timchasove-koristuvannya-zhitlovih-primishchen-z-fondiv-zhitla-dlya-timchasovogo-prozhivannya-vnutrishno-peremishchenih-osib-i231220-1311
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-legal-alert-drc-january-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/07/DRC-Legal-Alert_June-2019_eng.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-august-2019-drc-правовий-бюлетень-серпень-2019-drc


 
 

 

 

Раніше Тепер 
 

Переселенці мали бути зареєстровані у 

населеному пункті, де хотіли б 

отримати тимчасове житло, протягом 

останнього року. 
 

Щоб встати у чергу на отримання тимчасового 

житла, переселенцю достатньо просто 

зареєструватись як ВПО у цьому населеному пункті 

(без вимоги про рік находження на реєстрації). 
 

Критерії вразливості, на основі яких 

визначалося місце заявника у черзі на 

тимчасове житло, визначалися 

виключно у затвердженій Кабінетом 

Міністрів постанові. 
 

Окрім затверджених Кабінетом Міністрів 

критеріїв, місцеві органи влади мають право 

визначати додаткові критерії – для адаптації 

системи до місцевих реалій і потреб. 

 

Порядок не обмежував строк 

отримання заявником ордеру на 

вселення. Заявник міг лише особисто 

отримати цей документ. 
 

 

Якщо ордер не буде отримано (без поважної 

причини) протягом 30 днів [після його 

оформлення
3
], заявник втрачає право на вселення 

до тимчасового житла та має починати процес з 

початку.  

 

Порядок не зобов’язував переселенця 

неперервно проживати у                    

наданому житлі. 

 

Якщо переселенець не проживає у наданому житлі 

більше половини строку (надання такого житла) 

безперервно, він/вона позбавляється права 

проживання у цьому житлі. 
 

 

5. Кабінет Міністрів Визначив Гуманітарні Підстави Для Перетину КПВВ 
 

Контекст: Протягом 

обмеження руху через КПВВ 

у Донецькій та Луганській 

областях і в Криму, їх 

перетин цивільними особами 

можливий лише «у 

гуманітарних випадках». При 

цьому, раніше визначення 

таких випадків не містилося, і 

кожна відповідна заява мала 

розглядатися  індивідуально 

Головою Державної 

прикордонної служби (КПВВ 

у Криму) та Командуючим 

ООС (КПВВ у Луганській і 

Донецькій областях). 

Розглянуті Зміни: 25 листопада 2020 року Кабінет Міністрів 

прийняв постанову № 1161. Серед іншого, постанова визначає 

перелік гуманітарних підстав для перетину КПВВ цивільними 

особами, коли рух через КПВВ обмежений. Зокрема, перетин 

дозволяється у разі повернення до/з Криму за наявності 

реєстрації місця проживання/ВПО на території слідування, з 

метою возз'єднання сім'ї, у разі важкої хвороби чи смерті 

близьких родичів, необхідності в отриманні медичних послуг 

чи медикаментів, з метою отримання освіти чи прийняття 

спадщини та в деяких інших випадках. При цьому, перелік 

таких підстав не є вичерпним, однак рух через КПВВ все ж 

може бути повністю закрито з безпекових міркувань на період 

не більше 72 годин – за рішенням начальника органу охорони 

відповідної ділянки державного кордону. 
 

Окрім цього, постанова передбачає перехід роботи КПВВ у 

цілодобовий режим.  

 

                                                      
3
 У рамках цього порядку, поважними визнаються причини, які не залежать від волі переселенця чи уповноваженого 

представника. У той же час, з високою ймовірністю реальна практика кваліфікації причин поважними може 
відрізнятись і буде фактично залежати від інтерпретації місцевими органами влади. У будь-якому разі, за наявності 
таких причин заявник/представник мають повідомити про їх наявність місцеві органи влади у ті ж 30 днів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2020-п#Text


 
 

 

 

6. Генеральна Асамблея ООН Прийняла Резолюції Про Засудження Мілітаризації Криму і 

Порушення Прав Людини на Півострові 
 

Мілітаризація Криму: 7 грудня 2020 

року Генеральна Асамблея ООН (ГА 

ООН) прийняла резолюцію № 75/29 

«Проблема мілітаризації АРК і м. 

Севастополь, Україна, а також районів 

Чорного та Азовського морів». У 

документі згадуються попередні 

резолюції з даного питання,
4
 повторно 

засуджується протиправна окупація 

Криму Росією і мілітаризація півострову. 

Резолюція закликає Росію негайно 

припинити окупацію, а також:  
 

 підкреслює, що Росія не виконує 

вимоги прийнятих раніше резолюцій, 

і закликає усі держави-члени ООН та 

міжнародні організації 

співпрацювати з ООН задля 

покладення краю окупації Криму; 
 

 засуджує поставку Росією до Криму 

систем озброєння, проведення 

військового призиву мешканців 

Криму (у т.ч. громадян України) до 

російської армії, зусилля по 

включенню навчальних закладів до 

системи «військово-патріотичного» 

виховання Росії. 

Права Людини у Криму: 16 грудня 2020 року ГА 

ООН прийняла резолюцію № 75/192 «Ситуація у 

сфері прав людини в АРК та м. Севастополь, 

Україна». ГА ООН, як і у попередніх резолюціях з 

цього питання
5
, засудила «різке погіршення 

загальної ситуації з правами людини» на 

півострові. Серед іншого, резолюція: 
 

 засуджує дискримінацію, переслідування, 

залякування та насильство (включаючи 

сексуальне насильство), викрадення, 

насильницькі зникнення, політично-

вмотивовані процеси, свавільні затримання і 

арешти, позасудові вбивства, тортури, 

каральну психіатрію, насильницьке 

переміщення і депортацію, а також 

підтверджені порушення інших 

фундаментальних свобод; 
 

 закликає Росію припинити порушення прав 

людини та співпрацювати з ООН та 

міжнародними організаціями з цього питання; 
 

 схвалює зусилля України по збереженню 

економічних, фінансових, політичних, 

соціальних, інформаційних, культурних та 

інших зв’язків із громадянами України у Криму. 

 
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. 

                                                      
4
 Резолюція ГА ООН № 73/194 від 17 грудня 2018 року, Резолюція ГА ООН № 7.4/17 від 9 грудня 2019 року.  

5
 Резолюції ГА ООН №71/205 від 19 грудня 2016 року, No. 72/190 від 19 грудня 2017 року, No. 73/263 від 22 грудня 

2018 року, No. 74/168 від 18 грудня 2019 року. 

https://undocs.org/en/A/RES/75/29
https://undocs.org/en/A/RES/75/192
https://undocs.org/en/A/RES/73/194
https://undocs.org/en/A/RES/74/17
https://undocs.org/en/A/RES/71/205
https://undocs.org/en/A/RES/72/190
https://undocs.org/en/A/RES/73/263
https://undocs.org/en/A/RES/74/168


 
 

 

 
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. 

 

 


