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 Тетяна Коваленко (праворуч), 83 роки, виїхала з Донецька після бомбардування її будинку. З 2015 року 

вона живе у місті Мирноград, на підконтрольній уряду території Донецької області і зареєстрована як 

внутрішньо переміщена особа. Їй не виплачують пенсію в розмірі 73 доларів США на місяць з того 

часу, як служба соціального забезпечення вирішила, що вона живе на непідконтрольній уряду 

території. Фото: © Давід Гаспарян, УВКБ ООН 

 

Зміни у законодавстві 
 

Даний інформаційний бюлетень охоплює основні законодавчі зміни, прийняті 

протягом серпня-вересня 2017 року та включає інформацію про зміни до постанов, 

що стосуються доступу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до програми доступного 

житла та до отримання адресної допомоги, а також про основні законопроекти, 

пов'язані з ВПО. 

 

 
 
 

Україна 
 Жовтень 2017 
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Прийняті закони 
 

Поправки щодо реєстрації ВПО та адресної допомоги 

13 вересня Кабінет Міністрів ухвалив зміни1 до своїх постанов щодо надання 

адресної допомоги та проведення перевірок ВПО (Постанова № 505 від 1 жовтня 

2014 р. і Постанова № 365 від 8 червня 2016 р.). Були внесені наступні позитивні 

зміни: 

 Збільшено розмір адресної допомоги для ВПО з інвалідністю: 

 для ВПО з I групи інвалідністю (I група), а також для дітей з усіма типами 

інвалідності2 - до 130% від прожиткового мінімуму; 

 для ВПО з ІІ групою інвалідності  - до 115 % від прожиткового мінімуму3. 

 Надано доступ до адресної допомоги більшій кількості ВПО завдяки 

затвердженню менш суворих умов: збільшення порогу розміру заощаджень з 10 

до 25 прожиткових мінімумів, тобто з приблизно 13 000 грн. (489 дол. США) до 

42 000 грн. (1580 дол. США); 

 Знято дискримінаційне обмеження, згідно якого ВПО могли отримувати 

соціальну допомогу лише в Ощадбанку, його філіях та банкоматах. Хоча тепер 

можна користуватися будь-якими банківськими мережами, проте Ощадбанк 

залишається єдиним банком, де ВПО можуть відкривати рахунки для 

отримання державної допомоги або пенсійних виплат. 

 ВПО з I групою інвалідності та ВПО літнього віку тепер можуть подати заяву на 

отримання своїх пенсій та інших виплат удома (за доставку платежів відповідає 

українська поштова служба «Укрпошта»). Ця поправка не стосується процедури 

верифікації для ВПО з обмеженою мобільністю, а це означає, що до цих ВПО 

продовжаться домашні візити. 

 Домашні візити як етап перевірки скасовуються для: 

 ВПО-пенсіонерів, які проходять ідентифікацію особи в Ощадбанку. 

Місцеві відділення департаментів соціального захисту населення 

записуватимуть дані до єдиної бази даних ВПО. Цей механізм буде 

працювати злагоджено тільки у тому випадку, якщо Ощадбанк своєчасно 

надаватиме точну інформацію місцевому департаменту соціального 

захисту населення. 

                                                

 

 
1 Текст Постанови Кабінету Міністрів № 689 доступний на сайті: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250271225 
2 У жовтні розмір допомоги становить 1705 грн.; з 1 грудня розмір становитиме 1785 грн. (67 дол. США). 
3 У жовтні розмір допомоги становить 1508 грн.; з 1 грудня розмір становитиме 1579 грн. (59 дол. США). 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250271225
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 ВПО, які працюють в органах державної та місцевої влади. Для цього 

така особа повинна надати до місцевого департаменту соціального 

захисту населення довідку, що підтверджує їхнє місце роботи. Це 

положення не стосується ВПО, зайнятих в інших секторах (торгівля, 

приватні підприємці, державні підприємства, школи, лікарні, громадські 

організації тощо). 

 ВПО-військовослужбовці, які несуть службу в зоні «Антитерористичної 

операції» («АТО»). 

Хоча багато у чому вищенаведені зміни є позитивними, ці поправки все ще 

залишають багато невирішених проблем, включаючи прив’язку виплати пенсії до 

реєстрації ВПО. 

 

Поправки до законодавства стосовно житлових рішень для ВПО 

Кабінет Міністрів ухвалив поправки4 до своїх постанов про доступне житло5 та 

фінансування таких програм6, щоб ефективно впроваджувати закон про доступне 

житло для ВПО7. Закон передбачає державну підтримку для ВПО: 50 відсотків 

вартості будівництва чи придбання квартири сплачує держава. Прийнявши ці 

поправки, Кабінет Міністрів гарантує наступне: 

 Для участі у цій житловій програмі зареєстровані ВПО не повинні ставати у 

«квартирну чергу» у місцевій державній адміністрації; 

 Відсутність прав власності на непідконтрольній уряду території (НПУТ) є 

важливим критерієм для участі у даній програмі; 

 Програма покриватиме до 50 відсотків витрат, пов'язаних із придбанням 

житла для ВПО (з місцевого чи центрального бюджету), тоді як ВПО повинні 

будуть виплатити решту вартості житла самостійно. 

Введення програми у дію все ще залежить від належного розподілу коштів у 

Державному бюджеті на 2018 рік. 

 

Посилення контролю над перетином кордону в Україні 

30 серпня Президент України підписав Указ № 256/2017 про введення в дію рішення 

Ради національної безпеки і оборони від 10 липня 2017 року8. Рішення стосується 

посилення контролю в'їзду та виїзду з України іноземців та осіб без громадянства. 

                                                

 

 
4 Постанова № 708 від 20 вересня 2017 р.; повний текст доступний на сайті: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250287536 
5 Постанова № 140 від 11 лютого 2009 р.; повний текст доступний на сайті: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/140-2009-

%D0%BF 
6 Постанова № 193 від 29 лютого 2012 р.; повний текст доступний на сайті: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/193-2012-

%D0%BF 
7 Повний текст доступний на сайті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1954-19 
8 Повний текст доступний на сайті: http://www.president.gov.ua/documents/2562017-22506 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250287536
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/140-2009-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/140-2009-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/193-2012-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/193-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1954-19
http://www.president.gov.ua/documents/2562017-22506


 
 

 
 

ЗАКОНОДАВЧІ НОВИНИ > Україна / ЖОВТЕНЬ 2017 

 www.unhcr.org 4 

 

Хоча це рішення стосується іноземців та осіб без громадянства з різних країн, 

очевидно, що акцент робиться на ситуації з громадянами Російської Федерації. 

Зокрема, у даному указі: 

 До переліку держав міграційного ризику додається Російська Федерація; 

 Введено вимоги до громадян цих країн попередньо повідомляти про свій 

намір відвідати Україну за місяць до запланованого візиту (механізм та 

відповідальні органи влади будуть визначені протягом наступних двох 

місяців); 

 Встановлюється, що громадяни держав міграційного ризику можуть 

в'їжджати або виїжджати з України лише з біометричними паспортами; 

 Підтверджується впровадження національної системи біометричної 

перевірки та ідентифікації на всіх пунктах пропуску через державний кордон 

України та на КПВВ с 1 січня 2018 р. 

Указ вимагає від органів державної влади визначити необхідні джерела 

фінансування передбачених заходів. 

 

 

Законопроекти 
 

Посилення парламентського контролю за захистом прав та свобод ВПО 

У Проекті Закону № 7027 пропонується внести зміни до деяких правових актів з 

метою посилення парламентського контролю за захистом прав та свобод ВПО та 

мешканців "тимчасово окупованих територій"9. Відповідно до проекту положень, на 

Уповноваженого з прав людини покладається обов'язок контролювати дотримання 

прав людини для цих категорій громадян та подавати річні звіти про ситуацію. 

 

Продовження терміну дії обмежень по стягненню платежів за кредитами 

(щодо Криму) 

Кабінет Міністрів зареєстрував законопроект №. 704510, що змінює статтю 12 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України». У проекті зазначено, що обмеження 

строку повернення кредитів, видані банками та фінансовими установами в Криму, 

будуть зараховуватися з наступного дня «після дня повернення даної тимчасово 

окупованої території під загальну юрисдикцію України». Після прийняття 

                                                

 

 
9 Повний текст доступний на сайті: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62433 
10 Повний текст доступний на сайті: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62433 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62433
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62433
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законопроекту загальні положення Цивільного кодексу України про трирічне 

обмеження строку повернення кредитів не поширюватиметься на Крим. 

 

Соціальний захист цивільних осіб, які зазнали серйозних тілесних ушкоджень 

під час бойових дій 

Було зареєстровано два альтернативні варіанти законопроектів стосовно цивільних 

осіб, які отримали серйозні тілесні ушкодження внаслідок бойових дій: 

 Перший законопроект - № 704611 - вносить зміни до Закону України "Про 

соціальний захист інвалідів в Україні" для надання пільг цивільним особам з 

інвалідністю, спричиненою військовими чи збройними конфліктами. Ці пільги 

включають, крім іншого, безкоштовне користування комунальними 

послугами та громадським транспортом, включаючи залізничні та міжміські 

автобусні перевезення; отримання грошової допомоги через тимчасову 

непрацездатність; а також позачерговий прийом дітей до дитячих садків та 

шкіл. Цивільні особи, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій або 

збройного конфлікту, також отримають певні трудові пільги. Крім того, такі 

особи можуть отримати одноразову компенсацію, сума якої залежить від 

групи інвалідності. У даному законопроекті передбачено спеціальні 

положення щодо дітей, постраждалих у ході бойових дій або внаслідок 

збройного конфлікту. 

 У другому законопроекті - № 7046-112 - містяться аналогічні положення, але 

також пропонується, щоб цивільні жертви військових дій отримували 

збільшену пенсію, в залежності від групи інвалідності. 

Для успішного виконання обох законопроектів необхідне фінансування з державного 

бюджету. 

 

Зняття економічної блокади з непідконтрольної уряду території 

У Верховній Раді було зареєстровано два альтернативні законопроекти, спрямовані 

на зняття економічної блокади з непідконтрольної уряду території: 

 У Проекті Закону № 7047 пропонується скасувати блокаду «в обмін на 

повернення контролю над державними підприємствами», розташованими на 

НПУТ13. Після відновлення контролю та початку роботи великих підприємств 

відповідно до українського законодавства, товарообіг та надання послуг на 

НПУТ стануть можливими. Умови такого «обміну» в Законопроекті не 

                                                

 

 
11 Повний текст доступний на сайті: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62434 
12 Повний текст доступний на сайті: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62537 
13 Повний текст доступний на сайті: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62435 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62434
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62537
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62435
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визначено, але дається завдання Кабінету Міністрів розробити відповідний 

механізм протягом шести місяців після прийняття закону. 

 Альтернативний законопроект № 7047-1, зареєстрований під такою ж 

назвою14, містить додаткові статті про реінтеграцію території та подальше 

посилення соціальних зв'язків з населенням. Зокрема, пропонується: 

 Реєструвати та збирати податки згідно до українського законодавства 

від підприємств, розташованих на НПУТ, які контролюються власниками 

з підконтрольної уряду території (ПУТ). 

 Дозволити підприємствам, які розташовані на НПУТ і сплачують 

податки до українського бюджету, здійснювати вантажні перевезення 

через лінію розмежування. 

 Виплачувати заробітну плату працівникам таких підприємств шляхом 

банківських переказів на банківські картки, а не готівкою. 

 Відновити пасажирські перевезення через лінію розмежування та 

призупиняти їх лише у випадку виникнення небезпечної для життя 

ситуації. 

 

Інвентаризація майна, розташованого на «тимчасово окупованій території» 

Кабінет Міністрів України зареєстрував Проект Закону № 705315 з метою 

забезпечення належної реєстрації активів (майна) підприємств та компаній, що 

залишаються на «тимчасово окупованій території». У законопроекті 

передбачається, що, якщо підприємство володіє майном, розташованим на 

«тимчасово окупованій території», воно не буде зареєстроване як актив компанії, 

хоча залишатиметься в її власності. Це призведе до скасування деяких облікових та 

податкових зобов'язань стосовно майна. 

 

Зобов'язання військово-цивільних адміністрацій стосовно КПВВ у Донецькій 

та Луганській областях 

Група народних депутатів зареєструвала Проект Закону № 710516, який перекладає 

повну відповідальність за безперебійне функціонування контрольно-пропускних 

пунктів в'їзду-виїзду в Донецькій та Луганській областях на місцеві військово-

цивільні адміністрації. Підтримка інфраструктури, а також надання послуг та 

енергопостачання закладатимуть у бюджети місцевих військово-цивільних 

адміністрацій, у районах яких розміщено КПВВ. Враховуючи можливість введення 

                                                

 

 
14 Повний текст доступний на сайті: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62538 
15 Повний текст доступний на сайті: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62441 
16 Повний текст доступний на сайті: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62528 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62538
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62441
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62528
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військових адміністрацій та воєнного стану такі зміни можуть стати 

нежиттєздатними. 
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E-mail: ukrki@unhcr.org, Tel: +38 044 288-9710 
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УВКБ ООН в Україні:http://www.unhcr.org.ua/uk - 

Twitter:www.twitter.com/UNHCRUkraine Facebook:www.facebook.com/UNHCRKyiv - 

Flickr:www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine 
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