
 

 

 
 

                                                            ПРАВОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДАНСЬКОЇ РАДИ: ВЫПУСК 70 

                                                                                                              Вересень – Жовтень 2021 
 

 

1. Кабінет Міністрів Встановив Одноразову Компенсацію та Щорічну Допомогу для Жертв Мін  
 

29 вересня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 1020, якою затвердив порядки 

виплати двох виплат для постраждалих від вибухонебезпечних предметів (мін) осіб:  
 

i) Одноразової компенсації;  
 

ii) Щорічної допомоги на оздоровлення. 
 

Обидві виплати надаються лише за умови,  що особа набула інвалідності внаслідок відповідного 

інциденту. Розмір . Затверджені порядки набувають чинності з 1 січня 2022 року. 

 

Одноразова Компенсація Щорічна Допомога на Оздоровлення 
 

• Виплачується одноразово; 
 

• Заяву про виплату компенсації необхідно 

подати протягом 60 місяців з дня 

встановлення зв’язку між інвалідністю 

особи з інцидентом (днем оформлення 

висновку лікарсько-консультативної або 

медико-соціальної експертної комісії);  

 

Розмір компенсації: 
 

• Для дорослих з інвалідністю І групи –                         

5 розмірів прожитковий мінімум (8795 грн.); 
 

• Для дорослих з інвалідністю ІІ групи –                       

4-кратний прожитковий мінімум (7076 грн.); 
 

• Для дорослих з інвалідністю III групи –                      

3-кратний прожитковий мінімум (5307 грн.); 
 

• Для дітей з інвалідністю підгрупи А1 –                        

5-кратний прожитковий мінімум (8795 грн.); 
 

• Для дітей-інвалідів (поза підгрупи А) –                      

4-кратний прожитковий мінімум (7076 грн.). 

 

• Виплачується щорічно; 
 

• Заяву необхідно подавати щорічно 

(повторно) до 15 жовтня відповідного року; 
 

• Якщо постраждала від мін особа має право на 

допомогу на оздоровлення і в іншому 

статусі,2 вона має обрати, у якій якості її 

отримувати (розміри допомоги за різними 

статусами не сумуються); 
 

• Особа може або отримати щорічну допомогу 

на оздоровлення, або скористатись правом на 

безоплатну санаторно-курортну путівку. 

Реалізація одного права у конкретному році 

позбавляє особу можливості реалізувати 

інше право у конкретному році. 
 

Розмір Допомоги: 
 

• Для повнолітніх з інвалідністю І та ІІ групи, 

а також для дітей з інвалідністю – 40% 

прожиткового мінімуму (708 грн.); 
 

• Для повнолітніх осіб з інвалідністю ІІІ групи 

– 35% прожиткового мінімуму (619 грн.). 
 

Детальніший аналіз положень про виплату одноразової компенсації та щомісячної допомоги на 

оздоровлення буде наведений у спеціальному випуску Правового бюлетеня з даного предмету. 
                                                      

1 На відміну від повнолітніх осіб, дітям група інвалідності не встановлюється – натомість, може бути встановлена 

«підгрупа інвалідності А», що відображає виключно високу міру втрати здоров’я та надзвичайну залежність від 

постійного стороннього догляду. 
2 Тобто, поза положеннями закону «Про протимінну діяльність». Зокрема, право на щорічну допомогу на оздоровлення 
мають державні службовці, педагогічні та медичні працівники та деякі інші соціальні групи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1020-2021-п#Text
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2. Кабінет Міністрів Дозволив Ідентифікацію ВПО Онлайн 
 

Контекст: За загальним правилом, ВПО 

зобов’язані проходити фізичну ідентифікацію 

у відділеннях Ощадбанку кожні шість місяців, 

аби продовжувати отримувати пенсійні та 

соціальні виплати. Через карантинні 

обмеження рух між  підконтрольною та 

непідконтрольною уряду територіями 

України обмежений.  
 

Внаслідок цього ВПО, що перебувають на 

непідконтрольній території, зіткнулися з 

ризиком призупинення платежів через 

непроходження періодичної ідентифікації. У 

березні 2020 року Верховна Рада у рамках 

закону № 530-IX запровадила ряд 

карантинних заходів, у тому числі 

призупинивши дію вимоги про проходження 

ідентифікації на період карантину та 30 днів 

після його завершення. У той же час, кількість 

ВПО, у яких минув строк проходження 

ідентифікації, продовжує зростати. 

Розглянуті Зміни: 22 вересня 2021 року 

Кабінет Міністрів прийняв постанову № 999, 

передбачивши можливість проходження 

ідентифікації ВПО для отримувачів пенсії та 

соціальних виплат онлайн, через профіль 

користувача на інтернет-ресурсі Пенсійного 

фонду. Перевірка здійснюватиметься  через  

авторизацію у сервісі «Дія»  та вимагає 

наявності смартфону зі встановленим 

додатком «Дія» та доступу до інтернету. 
 

Наразі більшість функцій додатку «Дія» 

доступні для користувачів із паспортом у 

форматі ID-картки. За даними Міністерства з 

питань реінтеграції, ID-картку мають 800 тис. 

мешканців непідконтрольної території.  
 

При цьому, Міністерство цифрової 

трансформації розширює обсяг доступних у 

«Дії» функцій для громадян із паспортом у 

паперовій формі, що також може сприяти 

онлайн-ідентифікації у майбутньому. 

 
 

3. Кабінет Міністрів Затвердив Стратегію Інтеграції ВПО та Середньострокових Рішень 2024  
 

28 жовтня 2021 року Кабінет Міністрів видав розпорядження № 1364-р, затвердивши Стратегію 

інтеграції ВПО та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення до 2024 

року – а також відповідний операційний план (план дій). Стратегія побудована навколо шести 

стратегічних цілей, викладених через характеристику відповідних проблем, визначення ключових 

завдань, а також очікуваних результатів: 
 

• Реалізація житлових та майнових прав; 
 

• Працевлаштування та освіта; 
 

• Реалізація права на соціальний захист; 

• Медичне забезпечення; 
 

• Доступ до документів; 
 

• Інтеграція у приймаючих громадах. 
 

Для додаткової інформації про цілі Стратегії, а також аналізу її сильних сторін та недоліків, 

дивіться Спеціальний випуск Правового Бюлетеня Данської Ради.  

 

4. Кабінет Міністрів Вніс Зміни до Програми Пільгового Кредитування «Доступне Житло» 
 

28 жовтня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 1111 про внесення змін до програми 

пільгового іпотечного кредитування для ВПО та учасників АТО/ООС «Доступне житло».3  

Прийняті зміни зводяться до наступного: 

                                                      
3 «Доступне Житло» (не плутати із програмою KfW «Житло для ВПО») – державна програма пільгового житлового 

кредитування ВПО та учасників АТО/ООС (фінансування розподіляється порівну). У рамках програми надається 

кредит строком до 20 років (якщо заявник не досягає пенсійного віку раніше) під річну ставку у 3%. При цьому, 

учасники програми самі обирають житло відповідно до затверджених критеріїв та у межах певної суми (залежить від 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kab-a999
https://portal.pfu.gov.ua/
https://novosti.dn.ua/news/316294-bolee-800-tysyach-zhitelej-ordlo-imeyut-biometricheskie-dokumenty-minreintegratsii
https://biz.ligazakon.net/news/207237_u-d-teper-mozhna-otrimati-covid-sertifkat-bez-bometrichnogo-pasporta-ta-id-kartki
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-integraciyi-v-a1364r
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-special-legal-alert-draft-law-principles-state-policy-transition
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1111-2021-п#Text
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 Раніше Тепер 

Житло 

Доступне у 

Рамках 

Програми 

 

Квартири або одноквартирні 

будинки, введені в експлуатацію 

протягом останніх 25 років або 

реконструйовані протягом 

останніх 15 років. 
 

Квартири або одноквартирні 

будинки, введені в експлуатацію 

протягом останніх 35 років або 

реконструйовані протягом останніх 

25 років. 

Недопущення 

до Програми 

Програма була недоступною для 

осіб, які (або члени сім’ї яких) 

раніше отримали державну 

допомогу, компенсацію або 

пільговий кредит на придбання 

житла. 

 

Зазначене правило не застосовується 

до заявників, що скористалися 

відповідним правом щодо 

придбання житла, що знаходиться на 

непідконтрольній території або лінії 

зіткнення. 

Особи, які 

Одночасно є і 

ВПО, і 

учасниками 

АТО/ООС 

Зазначені особи мали обирати, чи 

реєструватись у яку чергу 

реєструватись: учасників 

АТО/ООС чи ВПО. 

 

Зазначені особи реєструватимуться 

одночасно до обох черг. Як тільки 

особа проходить одну із них, вона 

буде  автоматично виключена з 

іншої. 
 

Можливість 

Відстрочення 

Участі у 

Програмі 

 

Якщо заявник не приймав 

пропозицію про укладення 

кредиту на пільгових умовах після 

настання черги, він/вона втрачали 

своє місце у черзі. 

 

Після настання своєї черги заявник 

може відстрочити підписання 

кредиту на 1 рік – без втрати свого 

місця у черзі. 

 
5. Кабінет Міністрів Затвердив План Заходів з Реалізації Стратегії Деокупації та Реінтеграції Криму 
 

29 вересня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження № 1171-р, яким затвердив План 

заходів з реалізації Стратегії з деокупації та реінтеграції Криму. План замінює та значно розширює 

План заходів щодо внутрішньої політики по Криму, прийнятий ще у березні 2018 року.4  
 

Незважаючи на назву, план заходів включає також і пункти, що стосуються і непідконтрольної уряду 

території України у Луганській та Донецькій областях.5 Викладений на 70 сторінках документ визначає 

понад 150 відповідних заходів, а також визначає залучені до їх виконання сторони, пов’язані терміни 

та очікувані результати. Деякі із заходів планується здійснювати невідкладно або ж у визначені строки, 

у той час як проведення інших відстрочено до відновлення контролю України над півостровом. 

                                                      
розташування житла). Заявники мають відповідати ряду критеріїв, у тому числі відсутності придатного на 

підконтрольній уряду території України придатного для проживання житла та певному рівню доходів. У 2018 та 2019 

рр. на цілі програми у державному бюджеті було передбачено по 100 млн. грн., однак з 2020 року фінансування 

програми з державного бюджету не здійснювалося. Для додаткової інформації, див. Правовий Бюлетень, Випуск 17: 

Вересень 2017, Секція 1; Правовий Бюлетень, Випуск 32: Жовтень 2018, Секція 1;  
4 Для додаткової інформації щодо Плану заходів щодо реалізації внутрішньої політики по Криму від 28 травня 2018 

року, дивіться Правовий Бюлетень, Випуск 25, Секція 5. 
5 Значна частина пунктів Плану заходів прямо вказують на Донецьку та Луганську області, у той час як деякі інші 

пункти вказують на тимчасову окуповану територію – термін, який включає як Крим, так і непідконтрольні території у 

Луганській та Донецькій областях. У той же час, деякі пункти Плану заходів стосуються виключно Криму – для більш 

точної інформації, дивіться План заходів. 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-1171r
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-legal-alert-september-2017-enruuk
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-october-2018-drc-правовий-бюлетень-жовтень-2018-drc
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-april-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень-юридический
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Наведені у плані заходи направлені на вирішення наступних проблем:6 
 

Соціальний Захист Вразливих Груп 
 

• Захист інтересів осіб, зниклих безвісти,7 а 

також членів їх сімей, функціонування 

Комісії у справах зниклих безвісти та 

відповідного реєстру; 
 

• Розвиток цифрових послуг для ВПО та 

мешканців непідконтрольної території; 
 

• Сприяння працевлаштуванню ВПО; 
 

• Соціальний захист дітей-ВПО та дітей, 

проживаючих на непідконтрольній території; 
 

• Розвиток і захист культур корінних народів, 

у тому числі їх мов. 

 

Доступ до Послуг та Економіка  
 

• Розробка адміністративної процедури 

реєстрації фактів народження та смерті, що 

відбулися на непідконтрольній території; 
 

• Залучення проживаючої на 

непідконтрольній території молоді до 

навчальних закладів на підконтрольній 

території, забезпечення можливості 

дистанційного здобуття шкільної освіти; 
 

• Розвиток економіки та інфраструктури 

Херсонської області (включаючи транспорт, 

доступ до послуг та зайнятість), створення 

передумов для економічного розвитку 

Криму після його деокупації; 
 

• Забезпечення доступу жителів 

непідконтрольної території до медичних та 

державних послуг (у тому числі у сервісних 

зонах контрольних пунктів). 

Політика Щодо Конфлікту 
 

• Боротьба із внутрішньою та міжнародною 

пропагандою Росії; 
 

• Посилення політико-дипломатичних методів 

деокупації непідконтрольної території; 
 

• Посилення національних, регіональних, та 

місцевих оборонних сил держави; 
 

• Підвищення кваліфікації посадових осіб з 

питань деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій; 
 

• Застосування міжнародно-правових 

інструментів для захисту та 

відшкодування завданих Росією збитків, 

притягнення агресора до відповідальності 

– у тому числі у рамках Міжнародного 

кримінального суду; 
 

• Люстрація осіб, що співпрацювали з 

окупаційними адміністраціями чи 

бойовими угрупуваннями, розслідування 

скоєних у період конфлікту злочинів. 
 

Інші Виклики 
 

• Документування та розслідування 

порушень прав людини та гуманітарного 

права, скоєних Росією на 

непідконтрольній території; 
 

• Оцінка завданих конфліктом збитків, 

надання компенсації особам, 

постраждалим від конфлікту, а також 

стягнення завданих збитків з Росії; 
 

• Поновлення судових проваджень у 

справах, матеріали яких знаходяться на 

тимчасово окупованих територіях; 
 

• Моніторинг та адресування  екологічних 

небезпек, викликаних окупацією. 

 
  

                                                      
6 Перелік проблем, що адресуються у рамках Плану заходів, не є вичерпним; відповідна інформація структурована у 

блоки Данською радою – План заходів не містить подібної структури. 
7 Зазначене поняття включає осіб, які зникли безвісти в умовах конфлікту та під час заворушень, природних чи 

техногенних катастрофах та інших надзвичайних подіях, які могли викликати масові смерті. Для додаткової інформації, 

див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 29, Секція 1. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/drc_legal_alert_issue_no._29.pdf
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6. Президент Затвердив Стратегію Сприяння Розвитку Громадянського Суспільства 2026 
 

27 вересня 2021 року Президент видав Указ № 487/2021, затвердивши Національну стратегію 

сприяння розвитку громадянського суспільства на 2026 рік. Документ замінює та розширює 

попередню стратегію, що діяла у 2016-2020рр. 
 

• Дух Стратегії: У загальній частині Стратегії наголошується, що державна політика має 

базуватися на підході «жодних рішень для громадянського суспільства без громадянського 

суспільства». Документ ставить за мету забезпечити створення середовища для просування 

громадянських ініціатив при невтручанні до процесів створення та функціонування організацій; 
 

• Структура Стратегії: Окрім загальної частини, документ містить наступні розділи:                          

i) тенденції розвитку громадянського суспільства в Україні та діяльність держави у цій сфері; ii) 

Міжнародні зобов'язання та стандарти у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства; 

iii) Мета і принципи стратегії; iv) Стратегічні напрямки (ядро документа). 
 

Стратегічні Напрямки 
 

Стратегія передбачає наступні напрямки: 
 

• Забезпечення ефективних процедур 

участі громадянського суспільства у 

формуванні та реалізації державної 

політики на національному, 

регіональному та місцевому рівнях; 
 

• Створення сприятливих умов для 

інститутів громадянського 

суспільства; 
 

• Стимулювання участі громадянського 

суспільства у соціально-економічному 

розвитку України; 
 

• Створення сприятливих умов для 

співпраці громадянського суспільства 

з бізнесом та державою. 

Виконання Стратегії 
 

• Кабінет Міністрів має забезпечити: 
 

o Розробку двох трирічних планів дій по 

реалізації Стратегії; 
 

o Щоквартальну та річну звітність про 

виконання Стратегії (Стратегія і План дій 

переглядаються на основі отриманих даних); 
 

o Розробка механізмів фінансування Стратегії. 
 

• Обласна та Київська державні адміністрації із 

залученням представників громадянського 

суспільства мають розробити відповідні місцеві 

програми та плани дій щодо сприяння розвитку 

громадянського суспільства протягом трьох 

місяців після ухвалення Стратегії; 
 

• Органи місцевого самоврядування можуть 

розробляти відповідні стратегії та плани дій на 

місцевому рівні, але не зобов'язані це робити. 
 

 

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. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#Text
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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. 

 


