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ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Огляд законодавчих змін, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, 

підготовлений УВБК ООН | листопад – грудень 2017 

Цей бюлетень описує законодавчі та політичні зміни, які відбулися протягом листопада-грудня 2017 року. 

Фокусом цього випуску є Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та впровадження 

довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення. В огляді також розглянуті нещодавно прийняті 

зміни щодо процедури реєстрації дітей, народжених на територіях Донецької і Луганської областей, 

тимчасово не контрольованих урядом України (НКТ). Розділ, який стосується проектів нормативних 

документів, включає нещодавно зареєстровані проекти, які стосуються поняття колабораціонізму, які у разі 

сприйняття можуть мати непересічний вплив на жителів НКТ та Автономної республіки Крим. 
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80-річний Микола до виходу на пенсію працював інженером на заводі в селищі Гранитне, Донецьк. Чоловік має діабет і через це втратив ноги. 
Гранитне розташоване поруч із лінією зіткнення, а його мешканці постійно підпадають під ризик обстрілів, що вже спричинили руйнування 
багатьох будинків. Однак, Микола та його дружина лишаються в селищі, оскільки в безпечних частинах України не мають місця для проживання. 
Проживання вздовж лінії зіткнення ускладнює доступ до медичного забезпечення. Багато хто не має коштів на поїздку до закладів охорони 
здоров’я і в значній мірі залежить від гуманітарної допомоги. Фотографія: УВКБ ООН, Представництво в Україні/Нікіта Юренєв 
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Законодавство, яке набуло чинності 
Реєстрація народжень 

6 грудня 2017 року Уряд погодив зміни до існуючої процедури документування фактів 

народжень, які відбулися поза медичними закладами 1 . Документ має на меті створення 

механізму, який дозволить видавати медичні довідки про народження дітям, які народилися 

на НКТ. Документ розрізняє два типи процедур: 

1) Матері, які можуть приїхати на контрольовану урядом територію, мають здійснити кілька 

кроків, щоб отримати медичну довідку: 

 Подати пакет медичних документів, які доводять факт вагітності та пологів (якщо вони 

засвідчені міжнародною гуманітарною організацією) до спеціально створеної медичної 

комісії; 

 Медична комісія проводить медичний огляд матері та дитини у закладі охорони здоров’я 

на контрольованій території; 

 Після проведення медичного огляду видається медична довідка із датою пологів (за 

потреби – вірогідною датою). 

2) Для матерів, які не можуть виїжджати з НКТ, документ визначає, що група з трьох лікарів, 

які діють на добровільних засадах, їхатимуть на НКТ з метою проведення медичного 

огляду та, за потреби, збору генетичних матеріалів для перевірки спорідненості між 

матір’ю та дитиною. Забір генетичного матеріалу може проводитися уповноваженою 

міжнародною гуманітарною організацією. Медична довідка може видаватися після 

завершення медичного огляду або після проведення аналізів на генетичну спорідненість. 

Медичні та генетичні методи визнання народження зазвичай застосовуються як додаткові до 

адміністративної процедури. Лишається не до кінця ясним, в яких саме обставинах органи 

державної влади передбачають використання нових процедур. Необхідно звернути увагу на 

наступне: 

 Результатом застосування описаних процедур є видача медичної довідки про 

народження українського зразка, а не свідоцтва про народження, яке видається 

відповідним органом реєстрації; 

 Роль органів реєстрації актів цивільного стану не визначена. Хоча матері, які мають 

можливість виїжджати на контрольовану територію, можуть звертатися із отриманими 

медичними довідками до органів реєстрації, незрозумілою лишається процедура 

отримання свідоцтва про народження батьками, які не можуть виїхати; 

 Документ не визначає, хто нестиме витрати, пов’язані із можливими поїздками для 

лікарів на НКТ (зокрема, витрати на страхування, добові, переїзд) або із проведення 

генетичних чи інших медичних аналізів. 

 

 

                                                        
1 Текст Постанови 1004 від 6 грудня 2017, що вносить зміни до існуючого порядку доступний за посиланням українською мовою: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-pidtverdzhennya-faktu-narodzhennya-ditini-poza-zakladom-ohoroni-

zdorovya  

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-pidtverdzhennya-faktu-narodzhennya-ditini-poza-zakladom-ohoroni-zdorovya
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-pidtverdzhennya-faktu-narodzhennya-ditini-poza-zakladom-ohoroni-zdorovya
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Стратегія інтеграції ВПО та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 

переміщення2  

15 листопада уряд погодив Стратегію інтеграції ВПО та впровадження довгострокових 

рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (тут і надалі – Стратегія). 

Стратегія зосереджена на кількох проблемах, із якими стикаються ВПО, зокрема захист 

майнових прав та пошук рішень для забезпечення житлом, проблеми у захисті прав ВПО, 

відновленні документів, а також неможливість повноцінної участі у громадському житті 

(найактуальніше питання – участь у місцевих виборах). Стратегія базується на принципах 

пріоритету прав людини, верховенства права, прозорості та залучення ВПО до пошуку 

рішень. Очікується, що для вимірювання  того, наскільки досягнуті її цілі, будуть розроблені 

кількісні індикатори. 

Стратегія підкреслює, що внутрішнє переміщення не породжує статусу і що пошук 

довгострокових рішень є пріоритетом для уряду. В Стратегії визначені три пріоритетні 

області: 

Пріоритет 1  Пріоритет ВПО у доступі до рішень житлової проблеми, впровадження 

гнучких політик в сфері оподаткування прибутків від здачі житла в 

оренду, надання консультацій в сфері оренди житла; 

 Впровадження незалежної та прозорої процедури підтвердження, 

документування та перевірки прав на житло, землю та інші види 

власності; 

 Механізм оцінки зруйнованого майна та запровадження механізмів 

відновлення порушених прав власності. 

Забезпечення 

доступу до та 

захист 

майнових прав 

Пріоритет 2  удосконалення діяльності відділень державної служби зайнятості, 

створення робочих місць, запровадження механізмів відновлення 

документів, що засвідчують наявність трудового стажу; забезпечення 

професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації ВПО;  

 Рівний доступу до освіти шляхом покращення дистанційної освіти, 

впровадження безоплатного доступу до підручників і безоплатного 

проживання для студентів; 

 Рівний доступ до медичного обслуговування шляхом впровадження 

механізму відновлення документів, що засвідчують наявність певного 

статусу та пільг у сфері охорони здоров’я; розподілу медичної 

субвенції; доступу до послуг у сфері психологічного здоров’я та 

психосоціальної підтримки. 

Подолання 

бар’єрів в доступі 

ВПО до засобів 

до існування і в 

реалізації їхніх 

прав на освіту 

та медичне 

обслуговування 

Пріоритет 3  Розбудова соціальної згуртованості та підвищення потенціалу громад; 

 Розробка і впровадження місцевих програм і планів з урахуванням 

потреб ВПО; 

 Моніторинг та оцінка рівня інтеграції ВПО; 

 Надання бюджетної підтримки місцевим громадам; 

Підтримка 

приймаючих 

територіальних 

громад 

                                                        
2 Текст Стратегії був опублікований на урядовому веб-порталі 13.12.2017. Текст українською мовою доступний за посиланням: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250501348 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250501348
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 Створення і функціонування механізму міжсекторальної взаємодії (охорона здоров’я, 

психологічна та соціальна підтримка, охорона громадського порядку, правова допомога) 

та взаємодія з громадськістю з метою посилення потенціалу та координації в сфері 

попередження і боротьби із гендерно-обумовленим та іншими видами насильства; 

 включення ВПО до реєстрів територіальних громад (що створить для них можливість 

брати участь у прийнятті рішень); 

 Розбудова системи психологічної, соціальної та посередницької допомоги приймаючим 

громадам та ВПО; 

 Підтримка бізнесу ВПО, що позитивно впливатиме на місцеву економіку. 

За умови запровадження, ці заходи можуть призвести до покращення якості життя ВПО 

шляхом посилення їхнього потенціалу, стимулювання економічної діяльності, забезпечення 

доступним та сталим рішенням житлового питання, а також більшої поваги та захисту прав 

ВПО як громадян України. 

Деякі питання не знайшли свого відображення в Стратегії. Наприклад, Стратегія 

сфокусована на питанні інтеграції як довгострокового рішення, хоча також згадується і право 

на повернення. Стратегія не згадує питання недискримінації, ідентифікації та документів, що 

підтверджують юридичні факти. Залишені поза увагою питання виплати пенсій жителям НКТ 

(хоча багато з них наразі зареєстровані як ВПО), свободи пересування та захисту ВПО із 

особливими потребами. 

При розробці плану дій, спрямованого на виконання Стратегії, буде важливо закріпити 

зрозумілі та вимірювані індикатори, які дозволять уряду відслідковувати прогрес виконання 

Стратегії. План дій може також забезпечити більший зв’язок із вже існуючими стратегіями, 

раніше прийнятими урядом, наприклад, Стратегією державної міграційної політики та 

Національною стратегією у сфері прав людини. 

Пенсійна та медична реформи 

Прагнучи реформ, уряд та парламент України внесли зміни до деяких законодавчих актів, 

спрямованих на покращення пенсійної системи та системи охорони здоров’я. Хоча це 

законодавство стосується населення в цілому, обидві реформи торкаються і ситуації осіб, 

яким надає допомогу УВКБ ООН: 

 В результаті реформи, шукачі притулку тепер не мають можливості на безкоштовний 

доступ до медичних послуг. Раніше принаймні до невідкладної допомоги був 

забезпечений безкоштовний доступ. Наразі шукачі притулку повинні оплачувати медичні 

послуги на тому самому рівні, що й інші іноземці. 

 Перехідні положення закону, що вносить зміни, необхідні для підвищення пенсій, включає 

положення, яке покладає на Кабінет міністрів України зобов’язання протягом шести 

місяців після набуття чинності цим законом (до 3 квітня 2018 року) розробити та подати 

на розгляд парламенту проект закону щодо забезпечення виплати пенсій особам, які 

мають на це право, але не мали фізичної можливості ним скористатися у зв’язку із тим, 

що проживають на НКТ 3 . Якщо згаданий проект буде прийнятий, він сприятиме 

                                                        
3 Див. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2148-19/page4 (українською). 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2148-19/page4
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розірванню існуючого зв’язку між реєстрацією в якості ВПО та пенсійним забезпеченням. 

УВКБ ООН здійснюватиме прискіпливий моніторинг цього питання. 

Проекти законів 
Проекти законів щодо протидії проявам колабораціонізму 

В грудні в парламенті було зареєстровано низку проектів законів, спрямованих на протидію 

проявам колабораціонізму. Усі проекти з’явилися в контексті інтенсивного обговорення 

правосуддя перехідного правосуддя в Україні. Серед проектів: 

 Проект закону №7425 щодо захисту української державності від колабораціонізму 4 . 

Проект містить дуже широке визначення «колабораціонізму» і закликає до застосування 

різноманітних юридичних заходів до осіб, які підтримали дії, що порушують територіальну 

цілісність України. Проект пропонує створення спеціальної комісії, яка запобігатиме 

участі найбільш активних прибічників де-факто влади у політичному та громадському 

житті. Елементи політичної відповідальності включатимуть заборону займати будь-які 

важливі пости в органах державної влади на період до 15 років.  

 Альтернативний йому, проект закону № 7425-1, спрямований на забезпечення 

правосуддя та покарання осіб, відповідальних за злочини, вчинені на території Донецької 

та Луганської областей протягом періоду, коли ці території знаходилися поза контролем 

уряду5. Він стосується найбільш серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, 

як от воєнних злочинів. 

 Зареєстрований одночасно із проектом закону №7425, проект закону №7426 пропонує 

доповнити Кримінальний кодекс України статтями, які дозволять притягати до 

відповідальності за колабораціонізм, який проявлявся у роботі на найвищих посадах в 

органах самопроголошених державних утворень6. 

 Проект закону №7354 пропонує запровадити кримінальну відповідальність за публічне 

заперечення російської агресії проти України7. Проект містить дуже широке визначення 

«публічного заперечення» і може застосовуватися необґрунтовано. 

Незаперечною є потреба в роботі над нормативними документами, що сприятимуть 

примиренню. Необхідно забезпечити широке громадське обговорення із залученням усіх 

верств населення на етапі розробки такого законодавства. Будь-які ініціативи мають зважати 

на потреби та інтереси різних груп населення, щоб стати відображенням справжнього 

консенсусу. Важливо передбачити гарантії попередження дискримінації осіб, які проживають 

на НКТ. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

E-mail: ukrki@unhcr.org, Teл: +38 044 288-9710 

ПОСИЛАННЯ 

УВКБ ООН в Україні:www.unhcr.org.ua/en - Twitter:www.twitter.com/UNHCRUkraine 

Facebook:www.facebook.com/UNHCRKyiv - Flickr:www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine 

                                                        
4 Текст українською доступний: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63192  
5 Текст українською доступний: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63278  
6 Текст українською доступний: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63193  
7 Текст українською доступний: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63059  
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