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Набули чинності 

Субвенції до місцевих бюджетів за Надзвичайною кредитною програмою для відновлення України 

24 квітня1 та 5 травня2 Уряд прийняв дві Постанови, що визначають обсяг субвенції з державного бюджету 

згідно з Надзвичайною кредитною програмою для відновлення України («Програма»).3 Програму було 

прийнято в 2014 році. Згідно з її положеннями, Європейський інвестиційний банк має надати Україні 

200 мільйонів євро протягом 2014-2020 рр. Україна отримала перший транш в 2015 році. Його залишок 

було перерозподілено до Державної бюджетної програми надання субвенції місцевим бюджетам4, що 

координується Міністерством регіонального розвитку. В 2019 році області, що отримають субвенції, 

                                                      
1 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-stanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-

vid-25-listopada-2015-r-1068?fbclid=IwAR3SoiAz7kmlPiMBcavW9LjO2IJCfjcKfakkfwY4qSXuMXmBIqhoLMlPBAs  
2 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-

vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-za-programoyu-realizaciya-nadzvichajnoyi-kreditnoyi-programi-dlya-vidnovlennya-ukrayini  
3 Правовою підставою для Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та її імплементації є Фінансова угода між Україною та 

Європейським інвестиційним банком, підписана 22 грудня 2014 року та ратифікована 24 квітня 2015 року. Повний текст знаходиться у вільному 

доступі онлайн (українською мовою): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_014  
4 Субвенції мають бути надані та використані протягом 2019 року  

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-stanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-25-listopada-2015-r-1068?fbclid=IwAR3SoiAz7kmlPiMBcavW9LjO2IJCfjcKfakkfwY4qSXuMXmBIqhoLMlPBAs
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-stanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-25-listopada-2015-r-1068?fbclid=IwAR3SoiAz7kmlPiMBcavW9LjO2IJCfjcKfakkfwY4qSXuMXmBIqhoLMlPBAs
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-za-programoyu-realizaciya-nadzvichajnoyi-kreditnoyi-programi-dlya-vidnovlennya-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-za-programoyu-realizaciya-nadzvichajnoyi-kreditnoyi-programi-dlya-vidnovlennya-ukrayini
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971_014
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включають Донецьку та Луганську, а також Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Одеську та 

Полтавську (у цих п’яти областях місцеві органи влади зобов’язані надати співфінаснування з місцевих 

бюджетів).  

Субвенції мають використовуватися для впровадження проектів, пов’язаних з секторами Програми щодо 

об’єктів житлового фонду/житла та капітального будівництва. Відбудоване житло має залишатися у 

державній власності. Потреби осіб з інвалідністю мають братися до уваги. Відновлені об’єкти мають 

використовуватися для задоволення житлових потреб протягом двадцяти років після завершення 

програми, тим самим забезпечуючи задоволення довгострокових житлових потреб ВПО та населення, 

постраждалого внаслідок конфлікту. Перед тим, як ідентифікувати об’єкти для відновлення, органи 

місцевого самоврядування мають провести оцінку потреб місцевого населення та ВПО з метою уникнення 

внутрішніх сутичок та сприяння ефективній інтеграції переміщеного населення.  

Невизнання паспортів громадян Російської Федерації, виданих мешканцям непідконтрольних 

Уряду України територій (НКТ) 

8 травня Уряд прийняв два підзаконних нормативно-правових акти, пов’язаних з Указом Президента 

Російської Федерації про спрощену процедуру надання громадянства Російської Федерації мешканцям 

НКТ5. В своїй Постанові #4446 Уряд наголошує, що у випадках, коли інша держава видає свої національні 

паспорти із порушенням норм міжнародного права з метою заподіяти шкоду державному суверенітету 

України, її незалежності, територіальній цілісності та національним інтересам, Кабінет Міністрів може 

прийняти рішення про невизнання таких документів. Невизнані паспорти не підлягатимуть реєстрації7 у 

пунктах перетину державного кордону8. В Постанові Російська Федерація прямо не згадана. Того ж самого 

дня Уряд прийняв Розпорядження #362-p9 про невизнання паспортів, виданих двома місцевими 

відділеннями Федеральної міграційної служби Російської Федерації в Ростовській області10.  

Це рішення не призводить до жодних миттєвих загроз для мешканців НКТ, які можуть прийняти рішення 

про набуття громадянства Російської Федерації. Водночас, УВКБ ООН та партнерам рекомендується 

здійснювати моніторинг видачі документів ВПО та населенню, постраждалому внаслідок конфлікту.  

Указ Президента про додаткові заходи щодо державної підтримки сім'ї, охорони материнства, 

батьківства та дитинства 

11 травня Президент підписав Указ 214/201911, запровадивши додаткові заходи щодо підтримки сім'ї, 

охорони материнства, батьківства та дитинства, включаючи ті, що стосуються житлових питань. Зокрема, 

Президент вимагає, щоб Уряд розробив зміни до Державного бюджету на 2019 рік. Ці зміни мають 

збільшити фінансування на:  

 будівництво (придбання) доступного житла; 

                                                      
5 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (російською мовою): http://kremlin.ru/acts/news/60358 
6 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-traciyi-pasportnih-dokumentiv-

inozemciv-ta-osib-bez-gromadyanstva-v-punktah-propusku-cherez-derzhavnij-kordon 
7 Під реєстрацією мається на увазі відмітка «В’їзд», що проставляється в паспортному документі або імміграційній картці іноземців та осіб без 

громадянства, а також внесення персональних даних іноземців та осіб без громадянства до спеціального реєстру 
8 Це передбачено Постановою #798 від 3 жовтня  2018 року. Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/798-2018-%D0%BF  
9 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-neviznannya-ukrayinoyu-pasportnih-

dokumentiv-vidanih-upovnovazhenimi-organami-inozemnoyi-derzhavi  
10 Міжрайонний відділ Управління федеральної міграційної служби Росії в Ростовській області в с. Покровське та Відділ Управління федеральної 

міграційної служби Росії в Ростовській області в м. Новошахтинську 
11 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.president.gov.ua/documents/2142019-26794  

http://kremlin.ru/acts/news/60358
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-traciyi-pasportnih-dokumentiv-inozemciv-ta-osib-bez-gromadyanstva-v-punktah-propusku-cherez-derzhavnij-kordon
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-traciyi-pasportnih-dokumentiv-inozemciv-ta-osib-bez-gromadyanstva-v-punktah-propusku-cherez-derzhavnij-kordon
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/798-2018-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-neviznannya-ukrayinoyu-pasportnih-dokumentiv-vidanih-upovnovazhenimi-organami-inozemnoyi-derzhavi
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-neviznannya-ukrayinoyu-pasportnih-dokumentiv-vidanih-upovnovazhenimi-organami-inozemnoyi-derzhavi
https://www.president.gov.ua/documents/2142019-26794
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 надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 

на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; 

 здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов; 

 та на часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. 

Також Президент рекомендує органам місцевого самоврядування передбачити в місцевих бюджетах 

видатки на програми будівництва (придбання) доступного житла громадянами, які потребують 

поліпшення житлових умов, молодими сім'ями, одинокими молодими громадянами. 

Прийнятий нормативно-правовий акт може сприяти розширенню житлових можливостей для ВПО та 

населення, постраждалого внаслідок конфлікту у разі якщо Уряд виконуватиме його положення. 

Положення Указу вимагають від Кабінету Міністрів розробити законопроект про внесення змін до 

Державного бюджету на 2019 рік. Оскільки коло питань, що підлягає регулюванню, є широким, 

впровадження Указу може тривати довше і вимагати додаткових бюджетних та/або донорських коштів. 

До того ж, рекомендації органам місцевого самоврядування не є обов’язковими для виконання. В цілому 

позитивний, Указ має незначні шанси на реалізацію, проте може бути використаний для цілей адвокації, 

в тому числі місцевої.   

Обробка та захист персональних даних в процесі верифікації та моніторингу соціальних виплат 

21 травня12 Уряд опублікував Постанову #40513, що затверджує Порядок обробки та захисту 

персональних даних під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства в частині верифікації та моніторингу призначення і виплати пенсій, допомог, пільг, 

субсидій, інших соціальних виплат. Міністерство фінансів (МінФін) одноосібно здійснює верифікацію та 

моніторинг, а також визначає процедуру доступу до персональних даних отримувачів державної грошової 

підтримки, в тому числі пенсій. 

Порядок носить загальний характер і можливий вплив на ВПО та населення, постраждале внаслідок 

конфлікту, важко оцінити. Порядок не містить спеціальних заходів захисту персональних даних та 

механізмів, що можуть попередити непропорційний влив на реалізацію прав ВПО. Раніше заходи 

верифікації, що вживалися відносно виплати пенсій, мали своїм результатом величезну кількість випадків 

призупинення виплати пенсій особам з числа ВПО у порівнянні з іншими громадянами України14. У зв’язку 

з попереднім негативним досвідом витоку персональних даних в контексті верифікації, що проводилася 

Міністерством фінансів, надзвичайно важливим є проведення всебічного моніторингу імплементації 

Постанови #405 УВКБ ООН та партнерами.  

Поширення привілеїв, пов’язаних з АТО, на операцію об’єднаних сил (ООС) 

22 травня15, Уряд прийняв чергову Постанову, якою спрямовані на захист прав дітей привілеї, що виникли 

у зв’язку із антитерористичною операцією (АТО), поширюються на ситуацію Операції Об’єднаних сил 

(ООС). Ці привілеї включають в себе доступ до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, 

                                                      
12 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vkabinetu-ministriv-ukrayini  
13 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2019-

%D0%BF?fbclid=IwAR3F2sVbaOI4rbwq8La90xvKoJrPcU2cftEpHWqCJs-VAZUcnBP-f9v3tf4#n8  
14 Дивіться інформаційну довідку ООН по пенсіях за посиланням: 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/briefing_note_on_pensions_updated_24_july_2018.pdf 
15 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vkabinetu-ministriv-ukrayini  

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vkabinetu-ministriv-ukrayini
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2019-%D0%BF?fbclid=IwAR3F2sVbaOI4rbwq8La90xvKoJrPcU2cftEpHWqCJs-VAZUcnBP-f9v3tf4#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2019-%D0%BF?fbclid=IwAR3F2sVbaOI4rbwq8La90xvKoJrPcU2cftEpHWqCJs-VAZUcnBP-f9v3tf4#n8
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/briefing_note_on_pensions_updated_24_july_2018.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vkabinetu-ministriv-ukrayini
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привілеї для захисту дітей, пов’язані з АТО, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок 

коштів державного бюджету та медичних послуг для переміщених дітей. 

Ці зміни – наступні в серії раніше прийнятих змін, які зрівнюють ситуацію АТО та ООС для різних категорій 

правових відносин (в тому числі привілеїв для ВПО та жителів територій вздовж лінії зіткнення). 

Зміна адміністративного підпорядкування села Гладосове 

28 травня Верховна Рада прийняла Постанову #857616 про внесення змін до адміністративно-

територіального устрою Донецької області. Зокрема, вона затвердила рішення про підпорядкування села 

Гладосове Бахмутському району (попередньо воно підпорядковувалося міській раді непідконтрольної 

Горлівки). Ця зміна адміністративного підпорядкування забезпечує доступ мешканців села Гладосове до 

пенсій, інших соціальних виплат, адміністративних та соціальних послуг без додаткових перепон. До зміни 

підпорядкування вони були змушені реєструватися як ВПО, не залишаючи своїх домівок, для того, щоб 

мати можливість доступу до адміністративних послуг, соціальних виплат та пенсій.  

Проекти 

Зміни до трудового законодавства стосовно іноземців та осіб без громадянства 

6 травня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект #1027217, яким пропонується 

прибрати непропорційні бюрократичні перепони, покладені на іноземців та осіб без громадянства, які 

працюють в Україні. Зокрема, автори пропонують прибрати зобов’язання Державної служби зайнятості 

стосовно видачі дозволу на залучення до роботи іноземців та осіб без громадянства і ведення їх реєстру. 

Роботодавці зможуть отримувати дозволи на роботу18 для всіх категорій іноземців та осіб без 

громадянства19, видані територіальними органами Державної міграційної служби (ДМС). Вартість таких 

дозволів дорівнює одному прожитковому мінімуму20. Продовження їх терміну дії безкоштовне. 

У разі прийняття, законопроект зможе сприяти місцевій інтеграції підмандатних УВКБ ООН осіб через 

спрощення вимог для працевлаштування. 

Чинність паспорту громадянина України у формі книжечки 

17 травня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект #1031121, визначаючи чинність 

паспорту громадянина України у формі книжечки – єдиний документу, що підтверджував громадянство 

України до введення паспортів громадянина України у формі картки в січні 2016 року22. Згідно з 

запропонованими змінами, паспорти у формі книжечки втрачають свою чинність після того, як їхні 

власники досягають віку, коли фотокартка в паспорті підлягає заміні (25 та 45 років). Паспорти у формі 

книжечки осіб віком 45+ залишаться з необмеженим строком чинності 23. На Уряд покладатиметься 

зобов’язання розробити порядок вилучення, повернення державі, визнання недійсним, обміну паспорта 

громадянина України у формі книжечки на паспорт громадянина України у формі картки. 

                                                      
16 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64384  
17 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65898 
18 Тривалість дії дозволу на застосування праці відповідає тривалості трудового договору, проте не має перевищувати три роки 
19 Чинні норми передбачають видачу дозволів на застосування праці виключно для іноземців та осіб без громадянства з документами, що 

підтверджують статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту  
20 Розмір прожиткового мінімуму дорівнює 1853 грн. і підвищується щоквартально 
21 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65963  
22 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/news/248752110  
23 Ця норма застосовується до тих, хто вклеїв нове фото у віці 45 років перед вступом законопроекту в силу 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64384
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65898
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65963
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/248752110
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У разі прийняття, законопроект матиме своїм результатом заміну більшості паспортів у формі книжечки 

на паспорти у формі картки. Необхідно зауважити, що отримання паспорту у формі картки є платною 

послугою24. До того ж, в паспортах у формі книжечки інформація про реєстрацію місця проживання 

міститься на електронному чіпі і не є видимою. В разі масової заміни паспортів у формі книжечки, багато 

ВПО та населення, постраждалого внаслідок конфлікту можуть втратити докази реєстрації місця 

проживання на НКТ або у Автономній республіці Крим та місті Севастополі. В свою чергу, це може 

ускладнити доступ до політичних прав (особливо для осіб, які раніше не були внесені до реєстру 

виборців), ускладнити перетин лінії розмежуванні на НКТ та адміністративного кордону з Кримом тощо. 

Тож, запропонований проект не бере до уваги особливості ситуації ВПО та осіб, що постраждали 

внаслідок  конфлікту і в разі прийняття обмежить реалізацію деяких громадянських та політичних прав.  

Заходи з забезпечення права на охорону здоров’я  

20 травня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект #1031325, пропонуючи зміни, 

спрямовані на забезпечення доступу до послуг із охорони здоров’я. Окрім своєї головної мети – 

регулювання використання рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних цілях – законопроект пропонує 

зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території (ТОТ) України» та Закону України «Про забезпечення прав і основних свобод ВПО» 

з метою посилення права на кваліфіковану медичну допомогу (в т.ч. вільний вибір лікаря, методів 

лікування та доступ до ліків) для ВПО та населення, постраждалого внаслідок конфлікту, які проживають 

на НКТ/в Криму та населених пунктах, розташованих вздовж лінії зіткнення. 

Захист критичної інфраструктури 

17 травня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект #1032826, пропонуючи 

консолідовані правові рамки для захисту критичної інфраструктури в мирний час та в умовах 

надзвичайного стану. Він не застосовується до воєнного стану/збройних конфліктів. 

Запропоновані критерії для віднесення об’єктів до критичної інфраструктури включають в себе: 

 рівень загроз; 

 завдання значної шкоди населенню; 

 рівень уразливості 27 та тяжкості можливих негативних наслідків, внаслідок чого буде заподіяна 

значна шкода життю та здоров’ю населення, соціальній сфері та економіці; 

 масштабність негативних наслідків для держави; 

 тривалість ліквідації таких наслідків.  

Відповідь на природні та спричинені людьми надзвичайні ситуації включена до повноважень вже існуючих 

органів державної влади, а також спеціалізованого координаційного органу, який має створити Кабінет 

Міністрів. Законопроект визначає відповідальність та дії, що вимагаються на усіх рівнях, та включає в 

себе співпрацю з неурядовим сектором. З позитивної точки зору законопроект містить різні способи 

діяльності органів державної влади, що включають в себе мінімізацію ризиків, попередження загроз, 

                                                      
24 Процедура отримання паспорту у формі картки протягом 20 робочих днів коштує 279 грн. Прискорена процедура отримання паспорту у формі 

картки протягом 10 робочих днів коштує 366 грн. Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): 

https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gromadyanina-ukrajni/id-oformlennya-pasporta-gromadyanina-ukrajni-u-formi-kartki-u-razi-obminu-pasporta-zamist-

vtrachenogo-abo-vikradenogo.html?fbclid=IwAR3OfvCswNh42uR1UfGovYe9smSzTa7D_JCuLVkwG8nsMhRzb4oadGJqERw  

З 1 липня очікується підвищення вказаних цін  
25 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65969 
26 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65996 
27 Визначається кількістю постраждалих, загиблих та осіб, які отримали значні травми, а також чисельністю евакуйованого населення 

https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gromadyanina-ukrajni/id-oformlennya-pasporta-gromadyanina-ukrajni-u-formi-kartki-u-razi-obminu-pasporta-zamist-vtrachenogo-abo-vikradenogo.html?fbclid=IwAR3OfvCswNh42uR1UfGovYe9smSzTa7D_JCuLVkwG8nsMhRzb4oadGJqERw
https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gromadyanina-ukrajni/id-oformlennya-pasporta-gromadyanina-ukrajni-u-formi-kartki-u-razi-obminu-pasporta-zamist-vtrachenogo-abo-vikradenogo.html?fbclid=IwAR3OfvCswNh42uR1UfGovYe9smSzTa7D_JCuLVkwG8nsMhRzb4oadGJqERw
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65969
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65996
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адресацію надзвичайних ситуацій та відновлення штатного режиму операцій. Цей законопроект зможе 

сприяти здійсненню чіткої відповіді на надзвичайні ситуації в Україні, потенційно сприяючи більшому 

рівню захисту мешканців небезпечних зон, в тому числі, в зоні конфлікту.  

 

Інші події 

Тіньовий звіт НУО щодо дотримання Україною положень Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права (МПГПП) 

В травні28 УВКПЛ опублікувало текст Тіньового звіту щодо дотримання Україною положень Міжнародного 

пакту про громадянські та політичні права (МПГПП), підготовленого Коаліцією громадських організацій, 

до якої входять партнери УВКБ ООН. Згідно з МПГПП, Україна зобов’язана звітувати про свою діяльність 

щодо захисту громадянських і політичних прав з подальшою оцінкою цієї доповіді Комітетом ООН з прав 

людини. НУО можуть подавати свою оцінку ситуації з правами людини у вигляді «тіньового» звіту. Після 

оцінки всіх отриманих доповідей та звітів, Комітет надає Україні свої рекомендації. 

Ключові рекомендації тіньового звіту відповідають адвокаційним повідомленням УВКБ ООН і включають 

таке: 

 прийняття Постанови КМУ щодо перетину лінії розмежування відповідно до стандартів прав 

людини; 

 розробка чіткого переліку речей, заборонених до переміщення через лінію зіткнення; 

 покращення процедур перетину адміністративної межі з Кримом; 

 прийняття адміністративної процедури реєстрації народжень на ТОТ Криму та НКТ Донецької та 

Луганської областей; 

 прийняття Закону №6240, що надасть змогу ВПО голосувати на місцевих виборах  

 

Проекти захисту населення, постраждалого внаслідок конфлікту, за підтримки Уряду Швейцарії 

22 травня29 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО (МінТОТ) та Уряд Швейцарії 

погодились про співпрацю з питань реалізації трьох проектів, спрямованих на підтримку населення, 

постраждалого внаслідок конфлікту: 

 цільова допомога особам, які зазнали поранень від мін та вибухонебезпечних залишків війни у 

формі компенсації за отримання медичних послуг, психосоціальної реабілітації, допомоги з 

професійної перекваліфікації та іншої можливої допомоги; 

 безкоштовна юридична допомога для ВПО, учасників АТО/ООС та членів громад, які зазнали 

негативного впливу внаслідок конфлікту через юридичну клініку Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського; 

 підтримка громад у подоланні ризиків виникнення конфліктів через тренінги та проекти медіації. 

 

                                                      
28 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1317&Lang=en 
29 Узагальнення знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://mtot.gov.ua/ua/mtot-ta-posolstvo-shvecariii-domovilis-pro-start-troh-

novih-proektiv?fbclid=IwAR2vA3Ti0hhmyCy_oehSgs7AZGE1OOKqUirhh79hbAVROV-oFiRdAE8gZvs  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1317&Lang=en
https://mtot.gov.ua/ua/mtot-ta-posolstvo-shvecariii-domovilis-pro-start-troh-novih-proektiv?fbclid=IwAR2vA3Ti0hhmyCy_oehSgs7AZGE1OOKqUirhh79hbAVROV-oFiRdAE8gZvs
https://mtot.gov.ua/ua/mtot-ta-posolstvo-shvecariii-domovilis-pro-start-troh-novih-proektiv?fbclid=IwAR2vA3Ti0hhmyCy_oehSgs7AZGE1OOKqUirhh79hbAVROV-oFiRdAE8gZvs
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Відсутність необхідності подавати документи, що підтверджують фактичне місце проживання під 

час тимчасової зміни виборчої адреси 

29 травня30 Центральна виборча комісія ухвалила зміни до Постанови #89331, виключивши з неї 

зобов’язання громадян надавати документи, що підтверджують фактичне місце проживання32, для 

обґрунтування необхідності тимчасової зміни виборчої адреси. Відповідно, особа, у якої є потреба змінити 

свою виборчу адресу (наприклад, у зв’язку з внутрішнім переміщенням або внутрішньою міграцією), має 

подати заяву та паспорт без будь-яких додаткових підтверджуючих документів у відповідний відділ 

Державного реєстру виборців за власним вибором. 

Прийнята ініціатива спростить для ВПО доступ до виборчих прав шляхом прибирання додаткових 

бюрократичних перепон.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТАКТИ 

Ел.пошта: ukrki@unhcr.org, Тел: +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 

                                                      
30 Повний текст знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vkabinetu-ministriv-ukrayini  
31 На даний момент, офіційний текст не оприлюднено. Скріншот знаходиться у вільному доступі онлайн (українською мовою): 

https://www.vplyv.org.ua/archives/3332?fbclid=IwAR3FvuldiSCI5-92oVZWrHIgNA3i0Sh31hsLDfegeqdAIyH_fPQcfsEfXD4  
32 Такими документами можуть бути договір оренди житла за адресою фактичного місця проживання; виданий органом державної влади чи 

органом місцевого самоврядування документ, що засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою фактичного місця 

проживання; документ, що підтверджує право власності на житло за адресою фактичного місця проживання; довідка ВПО; документ, що 

засвідчує здійснення догляду за особою, зареєстрованою за фактичним місцем проживання; документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі 

або у родинних відносинах із особою, зареєстрованою за фактичним місцем проживання 

http://www.unhcr.org.ua/en
http://www.twitter.com/UNHCRUkraine
http://www.facebook.com/UNHCRKyiv
http://www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vkabinetu-ministriv-ukrayini
https://www.vplyv.org.ua/archives/3332?fbclid=IwAR3FvuldiSCI5-92oVZWrHIgNA3i0Sh31hsLDfegeqdAIyH_fPQcfsEfXD4

